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  سخني از مترجم

او در آفرينش سخنان فراواني گفته شده است و هر صاحب درباره انسان و جايگاه 
فكر و نظري، براساس مباني و اصول خود در اين باره آرا و افكاري را ابراز و ارائه كرده 
است كه در حد خود و به فراخور همخواني يا عدم همخواني آن اصول و فرامين با 

  اند. گشا بوده فطرت انسان كارساز و گره
دين نيز به مثابه برنامه و عالوه بر مكاتب فكري و فلسفي مختلف، در اين ميان، 

روشي براي اداره و هدايت انسان در زندگي، آرا و افكاري را در اختيار انسان گذاشته 
  گيري از آنها، به مقصود مطلوب خويش برسد. است تا با بهره

دت خويش ارائه در ميان همه آرا و افكاري كه به منظور نيل انسان به هدايت و سعا
توان گفت بيانگر همه  توان به دو دسته مشخص اشاره كرد كه به نوعي مي شده است، مي

  امور و موارد مربوط به انسان است:
  يكي حق، و ديگري تكليف.

نظران  اي از صاحب اهميت و اعتبار اين دو عنوان به قدري فراوان است كه حتي عده
توان با شاخص قرار دادن آنها ميان عصر جديد و  ميحوزه علوم انساني بر اين باورند كه 

توان گفت عصر قديم، به عبارتي عصر  به طوري كه ميعصر قديم فاصله انداخت. 
نظران حتي از اين هم فراتر  تكليف و عصر جديد، در اصل عصر حق است. اين صاحب

  ».زبان دين، زبان تكليف است، نه حق«روند و بر اين باورند كه  مي
را توجيه نمود، به » حقوق بشر«م شدن نظريه َلتوان ع ه به اين نكته است كه ميباتوج

ترين نماد سنت (عصر قديم)،  تر، در عصر جديد، كه دين به عنوان شاخص بيان روشن
ها براي دستيابي به حقوق عيني و  شود و انسان گرا دارد، كنار زده مي زباني تكليف

نظر خود را  عي غير از دين مراجعه كنند و حقوق موردانكارناپذير خود، ناچارند به منب
  براساس اصول و مباني آن منبع (اعم از علم، مكاتب فلسفي ـ اخالقي و ...) تعريف كنند.

شود، بلكه تا جاي پيش  آفت مخرب اين تفكر به همين مقدار منحصر و محدود نمي
هاي  كه امروز در نظريهبه معناي آنچه » حق«دهد اساساً در دين  رود كه نشان مي مي
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شود، تعريفي ندارد. اين است كه اين افراد الزمه نيل انسان  مرتبط با حقوق بشر مطرح مي
دانند و به اين معنا معتقدند كه نظام حق ساالر، با نظام  خود را، گذرا از دين مي» حق«به 

بايد يدن به حق گراست ـ همخواني ندارد. از اين رو براي رس دين ساالر ـ كه ذاتاً تكليف
  به نظامي ديگر، غير از نظام ديني انديشيد؛ پيشنهاد اين گروه نيز، نظام سكوالريستي است.

***  
افراطي است. » ييگرا تفكيك«هاي  هاي مهم روزگار جديد نظام يكي ديگر از شاخصه

شود كه حاكميت روحيه  در اين مجال امكان شرح و بيان اين نكته نيست؛ فقط ذكر مي
باعث شد، در راستاي تخصصي شدن علوم، نوعي تجزيه حاكم شود. اما اين  1اوريعلم ب

تر و  تجزيه كه در اصل به عنوان جزئي از يك كل بود و فقط به خاطر شناخت دقيق
مدت، به صورت يك كل مستقل درآمد و با آنكه نقض  تر صورت گرفت، در دراز عميق

خواني نداشت، در عرف مجامع و محافل غرض بود و با اهداف اوليه تفكيك در علوم هم
  علمي پذيرفته شد و هنوز هم به صورت پيدا و پنهان در اين مجامع حضور دارد.

يكي از بارزترين نمادهاي اين تفكيك افراطي، تفكيك ميان زن و مرد به عنوان دو 
ر جزء از يك كل واحد (انسان) و بررسي هر يك از آنها به عنوان يك واحد مستقل بود. ب

اي از انسان، بلكه هر يك به عنوان  اين اساس زن يا مرد نه به عنوان بخشي يا جلوه
جزيره مستقلي مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت كه اين كار هيچ ربط و پيوندي با 

  ديگري نداشت.
هاي متعدد آن  و جلوه 2نتيجه بالفصل و قطعي اين تفكيك افراطي، پيدايش فمينيسم

اند،  تر شده ها قرار داشتند و اكنون كه كمي معتدل ين جلوه آن، راديكالبود كه در باالتر
  اند. هاي ديگري پيدا كرده جلوه

______________________ 

1- Scientism 

2- Feminism 
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ند ا ناپذيرند. زن و مرد دو نيمه از يك حقيقت در حالي كه زن و مرد دو جزء جدايي
كه در صورت نبود هر يك از آنها ديگري هم يا نيست يا كارايي اصلي و ذاتي خود را از 

  دهد. مي دست
  الدين: به قول موالنا جالل

  جفت مايي جفت بايد هم صفت
  

  تا برآيد كارها با مصلحت  
  

  جفت بايد بر مثال همدگر
  

  در دو جفت كفش و موزه درنگر  
  

  گر يكي كفش از دو، تنگ آيد به پا
  

  1»هر دو جفتش كار نايد مر تو را«  
  

و فراطبيعي وجود دارند كه در  و حقيقت همين است. بسياري از امور و موارد طبيعي
متفاوت و مختلفند، اما در حقيقت در صورت نبود يكي از آنها،  هظاهر دو يا چند جلو

  ».هر دو جفتش كارنايد مر تو را«
هاي فمنيستي اين شد  و رهيافتجمع ميان نظريه حقوق بشر ـ با قرائتي كه بيان شد ـ 

گزيرند براي دستيابي به حقوق خود كه در دين حقوق زن رعايت نشده است و زنان نا
  اي غير از چارچوب دين را دست و پا كنند. چاره

كتاب حاضر جواب عالمانه، دانشگاهي و مبتني بر اصول اسالمي است به اين ادعا كه 
  شود. هاي هيجاني، روشنفكر مĤبانه و اپوزيسيوني سر داده مي غالباً در جمع

نه هياهو، و رويكردهاي ژورناليستي و يك بار به عبارت ديگر، اين كتاب دور از هرگو
دهد كه اوالً، حقوق بشر در اسالم، نه امري نو  مصرفي، با داليل واضح و آشكار نشان مي

دار و اصولي است. دليل آن هم بيان صريح و جامع آيات قرآن،  پيدا، بلكه موضوعي ريشه
  ن در اين باره است.و اجتهادات صريح علماي قديم و جديد مسلما �احاديث پيامبر

ها را دارد، عمالً همه  ثانياً، بدون آنكه بكوشد يا نشان دهد كه مقصد نقد اين ديدگاه
دهد نتيجه باطلي كه  كشاند و نشان مي مباني آن مكاتب و رويكردها را به چالش مي

اند، مولود دو مقدمه فاسدات و طبيعي است كه از  درباره حقوق زن در دين اسالم گرفته
  زه همان برون تراود كه در اوست.كو

به عالوه، استاد عبدالكريم زيدان، با شخصيت جدي يك فقيه، كه مسير حركت خود 

______________________ 
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) تعيين و تشريعي (علم اصول فقه و نقد و مقاصد هاي علم را با توجه به جهت نمايي
نادان  دوستان يههاي عاجزان هاي منكران و دست و پا زدن كوشد دور از افتراها و اتهام مي

هايي از ظرفيت فقهي و اصولي اسالم  و علماي ناتوان، به فراخور اين بحث موجود، بخش
  در مورد حقوق زنان را ارائه نمايد.

ها در ميان امت اسالمي به فراموشي سپرده شده بود  و اين، همان كاري است كه مدت
و زندگي و عادات گونه كارهاي ماندگار، شكاف عظيمي ميان تعاليم دين  و در غياب اين

اي كه دليل ظرفيت اين شكاف را نديدند يا نخواستند  دين باوران حاصل شد. اما عده
اند و شادكامانه اعالن كردند كه خانه از  ببينند، خطا را بر گردن خود دين انداخته

پردازد كه در  جهاني مي» تعمير«باز به » معمار حرم«بست ويران است؛ غافل از اين كه  پاي
ارائه الگويي براي اداره و مديريت آن، در سراسر تاريخ پرفراز و فرود، كاروان  راه

  وقفه در حركت بوده است. پرزحمت و ابتالي انبيا و اولياي حقيقي دين، بي
اين كاروان در  1به فصل خداوند كريم، بيداري اسالمي و به تبع آن حركت اسالمي

دور از غبارهاي مقطعي و گذرا، راه رهايي امت عصر ما نيز آن راه نوراني را دنبال كرد و 
ها، بلكه در همين نزديكي نشان داد و  از بند و بالي اتهام و ابهام راند در دور دست

گونه بادهاي گذران خاموشي  برفروزد، با اين خداوندنمايان ساخت كه شمعي كه 
  پذيرد. نمي

اي بيان و تبيين بخشي از خوانيد كوششي است متواضعانه بر باري، آنچه در ادامه مي
شود كه همه چيز را بيان كرده است، يا حتي  هاي فقهي ما درباره زنان. ادعا نمي ظرفيت

توان آن را فصل الخطاب و قول نهايي به  آنچه را كه بيان كرده است، در اوج است و مي
بويي هاي خوش نواز و دلربا، چه گل دهد در اين باغ چشم شمار آورد. همين كه نشان مي

هاي مطمئن و آرامي كه با تكيه بر  هاي توانا و دل رويد، كافي است. اميدوارم دست مي
ناپذير ايماني و اسالمي، صادقانه غمخوار اين امت هستند، گامي فرا  هاي خدشه آرمان

  رسد، در اين وادي كاري بكنند. اميدوارم. پيش نهند و اگر دستشان مي
______________________ 

 ،»ةفي المرحلة القادم ةسالمياإل ةلويات الحركوأ« براي اطالع بيشتر درباره تفاوت اين دو اصطالح، ر.ك: -1
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  25  سالم سكونت داردكه در داراإل حقوق زن مسلمانيبخش دوم: 
  

  ال رستمييسه
  تهران ـ اميرآباد

13/12/86  



 

 مقدمه

  پيشگفتار و روش بحث -3166

، به اين اعتبار كه از اهالي اين دار است، يعني از افراد و 1مرد مسلمان، در داراالسالم
آيد، از برخي حقوق برخوردار است. بر طبق ضوابط يا  شهروندان اين دولت به شمار مي

زن  2شود. ب مياصول عام مقرر در شريعت اسالمي، برخي تكاليف نيز بر وي واج
از حقوق برخوردار است و بنابر ضوابط  اي مسلمان ساكنان كشور اسالمي نيز از مجموعه
گردد  اي معلوم از تكاليف را هم متحمل مي يا اصول مقرر در شريعت اسالمي، مجموعه

شود كه اين اصول كلي و حقوق تعيين شده و نيز تكاليف زن  حال اين پرسش مطرح مي
  ار اينكه از اهالي سرزمين اسالم است، چيست؟مسلمان به اعتب
گونه از آن  ها و مطالبي است، كه ما در اين كتاب در سه بخش اين پرسشاين موارد، 

  بحث خواهيم كرد:
  بخش يكم: تعريف حقوق و تكاليف و بيان اصول كلي آنها.

  بخش دوم: حقوق زن مسلمان به اين اعتبار كه از اهالي داراالسالم است.

  وم: تكاليف زن مسلمان به اين اعتبار كه اهل داراالسالم است.بخش س

  
  

______________________ 

آن  داراالسالم: سرزميني است كه مسلمانان بر آن واليت و تسلط دارند و بيشتر شعاير دين  اسالم در -1

  شود. نقطه مقابل داراالسالم، دارالحرب است. مترجم. اقامه مي

نكته قابل مالحظه اين است كه غيرمسلمان (ذمي) در داراالسالم از لحاظ حقوق و واجبات مانند  -2

مسلمان است و اين يك قاعده كلي است كه برخي استثناهاي جزئي دارد. دليل اين استثناها نيز لحاظ 

مندي از برخي حقوق است و به عبارتي براي التزام به  اسالمي براي برخورداري و بهرهكردن شرط عقيده 

گونه تكاليف مبتني بر عقيده اسالمي هستند. براي تفصيل بيشتر در اين باره  برخي تكاليف است؛ زيرا اين

  اثر نگارنده. ،»سالماإل ستأمنين في دارمالأحكام الذميين و«ر. ك: كتاب 



 

  

  

  

  

  :بخش اول

  تعريف حقوق و تكاليف و بيان اصول كلي آنها

  

  تعريف حقوق و تكاليف گفتار يكم:

  بيان اصول كلي حقوق و تكاليف گفتار دوم:

  
  
  



 

  گفتار يكم:

  تعريف حقوق و تكاليف

  1معناي حق از نظر لغوي -3168

  در لغت داراي معاني فراواني است از جمله:لفظ حق 
  نقطه مقابل باطل -1
  گونه كه در قرآن آمده است: ثبوت و وجوب؛ همان -2

� ô Å3≈ s9 uρ ôM¤) ym èπ yϑÎ=x. É># x‹ yè ø9 $# ’ n?tã t Í�Ï	≈s3ø9   ]71زمر / [  � #$

  »شده است واجببر كافران  يفرمان عذاب اله يول«  
وجوب است، يعني عذاب كافران الزم و واجب  در اين آيه حق به معناي ثبوت و

  شده است. 
؛ يعني بر تو واجب است كه، اين كار را »ايحق عليک أن تفعل کذ«شود:  نيز گفته مي

  انجام دهي. 
  است.» يسوغ«بحق، در اين جا به معناي » يحق لک أن تفعل کذا«شود:  نيز گفته مي

  شود: دهي و همچنين، گفته مي چنين كاري را انجاميعني براي تو جايز است كه، 
  يعني خداوند آن را براي مردم آشكار و اثبات كرده است.» أحق اهللا  الحق«

  خداوند متعال فرموده است:

� ß‰ƒÌ� ãƒuρ ª! $# βr& ¨, Ïtä† ¨, ys ø9$#  ÏµÏG≈yϑÎ=s3Î/ yì sÜø) tƒuρ t�Î/# yŠ t Í� Ï	≈s3ø9   ]7[انفال/      �          #$

  »كن كند. را با كلمات خود ثابت، و كافران را ريشهخواست حق  ] خدا مى و[لى«
  يعني مستوجب چيزي گرديد.» استحق الشیء يستحقه«و 

  گونه كه در قرآن آمده:  همان

� ÷βÎ*sù u�ÏYãã #’ n?tã $ yϑßγ‾Ρ r& !$ ¤)ys tG ó™$# $Vϑ øOÎ) �   ] / 107مائده[  

______________________ 
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  29  سالم سكونت داردكه در داراإل حقوق زن مسلمانيبخش دوم: 
  

  »اند و اگر معلوم شد كه آن دو دستخوش گناه شده«
در قرآن فراوان » حق«يعني آن دو نفر مستوجب گناه و بدي شدند. واژة ، »استحقا إثماً «

ذكر گرديده و واضح است كه مراد دقيق از آن بسته به سياق و محل ورود آيات، متفاوت 
  است اما داللت كلي از آن خالي از معاني ثبوت و مطابقت با واقع نيست.

 الف) حق در اصطالح فقيهان -3169

اند و آن را  مي كلمه حق را بر پايه معناي واژگاني آن به كار بردهفقيهان شريعت اسال
اند با ثبوت شرعي ثابت است؛ يعني آنچه به حكم شرع و اقرار  بر هر چيزي اطالق كرده

اي شرعي هم دارد؛ بر اين پايه برخي  آن به اثبات رسيده و به سبب آن اثبات، پشتوانه
حق آن است، كه با بيان شارع به «اند:  ودهفقيهان اهل حديث، حق را چنين تعريف نم
  ».اثبات رسيده و شارع از آن پشتيباني كرده باشد

  1ب) حق در اصطالح علماي اصول فقه

  حكم در نزد علماي اصول فقه عبارت است از:
خطاب خداوند متعال به روش اقتضا يا تخيير يا وضع كه به افعال مكلفين تعلق 

گيرد، يا براي  كه خطاب خداوند به آنها تعلق مي 2لفگيرد. مقصود از  افعال مك مي
دستيابي به مصلحت عمومي است يا مصلحت خاص. چنانچه از دسته نخست (مصلحت 

الناس به  اهللا و اگر از دسته دوم (مصلحت خاص) باشد، جزو حق عامه) باشد، جز حق
احد با هم جمع الناس) در امري و اهللا و حق آيد، البته، گاهي هر دو حق (حق شمار مي

الناس در  شوند كه حق اهللا غالب است و گاهي هر دو در چيزي جمع مي شوند كه حق مي
  آن غالب است.

  اند: بر اين اساس، علماي اصول فقه، حق را به اين چهار دسته تقسيم نموده

______________________ 
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رسد و به شخص خاص اختصاص داده نشده  اهللا: آنچه سودش به همگان مي حق -1
به سبب ارزش و اعتبار واال و فراگير بودن منفعت آن، است و به همين دليل 

 مانند: عبادات و جهاد، به خداوند نسبت داده شده است.

مال ديگران و  1به مصلحتي ويژه تعلق دارد؛ مانند: حرمتالناس: آنچه  حق -2
 ضمانت و جبران چيزهاي تلف شده.

يز چنين اهللا در آن برتر است را ن اموري كه دو حق در آن جمع شده و حق -3
اند: آنچه هدف از آن به دست آوردن دو مصلحت است اما قصد  تعريف نموده

است مانند حد قذف، يا عقوبت گناه  2دستيابي به مصلحت همگاني در آن اظهر
شود و از ارتكاب به سبب آن  قذف؛ زيرا اين عقوبت سبب زجر مردم مي

رسد. يعني يك  يگونه، منفعتش به همه بندگان م نمايد و بدين جلوگيري مي
اما در اين عقوبت مصلحت خاصي هم وجود دارد و آن مصلحت عمومي آشكار؛ 

پاك شدن لكه ننگ و عار از دامن شخص مقذوف (متهم) است كه، پاكي او پس 
شود كه البته با وجود اين مصلحت عمومي غالب  از اجراي حكم قذف آشكار مي

 است.

الناس در آن غالب است علماي  اند و حق اموري كه دو حق در آن جمع شده -4
اند كه چيزي است كه، در آن  اصول فقه اين مورد را به اين صورت تعريف كرده

دو مصلحت عمومي و خصوصي جمع گرديده است؛ اما مصلحت خصوصي در 
آن غالب دارد؛ مانند: قصاص در جرم قتل عمد. در قصاص دو مصلحت وجود 

رنده آن، و مصلحت خاص؛ زيرا با دارد مصلحت عمومي به سبب كاركرد بازدا

______________________ 

رود. در  به كار مي» حرام بودن«يك اصطالح است و به جاي » حرمت«مت: در متون فقهي، كلمه حر -1

  اين كتاب نيز اين نكته رعايت شده است. مترجم.

اظهر: يكي از اصطالحات فقهي است و معناي آن به طور خالصه عبارت است از: اينكه اگر اختالف  -2

به دليل مدرك آنها ـ آن را كه از قوت بيشتري برخوردار  ميان دو يا چند قول امام شافعي قوي باشد ـ

  نامند. مترجم. باشد أظهر گويند و نقطه مقابل آن را ظاهر مي



    

  31  سالم سكونت داردكه در داراإل حقوق زن مسلمانيبخش دوم: 
  

قصاص قاتلي كه عزيز آنها را كشته است دل خانواده مقتول و اولياي او به 
رسد. واضح است كه در اين امر مصلحت خانواده مقتول غالب است؛  آرامش مي

توانند از حق خود  آيد و اگر بخواهند، مي در نتيجه قصاص، حق آنها به شمار مي
 ه اجرا بگذارند.درگذرند يا آن را ب

  واجب از نظر لغوي و اصطالحي -3170

وجب الشیء «شود:  در زبان عربي گفته ميواجب در لغت به معناي الزم و ثابت است. 
معني آن در اصطالح شرع چنين است: كاري كه  1يعني الزم و ثابت شد.» يجب وجوباً 

كه تارك آن نكوهش  اي شارع انجام دادن آن را به روش حتم و الزام بخواهد به گونه
شود و  دهنده آن نيز ستايش مي شود و سرانجام نكوهش، هم عقاب است انجام مي

  سرانجام آن هم پاداش است. 
؛ اما احناف ميان واجب و فرض از جهت واجب در نزد جمهور همان فرض است

جب ظني باشد، آن فعل وااند و معتقدند، اگر دليل فعل،  علت لزوم فعل، تفاوت قائل شده
ي درخواست  اما جمهور به شيوهچنانچه دليل آن قطعي باشد، فعل، فرض است؛ است و 

كنند؛ اگر درخواست شارع، حتمي و الزامي بود، آن  يك عمل از جانب شارع نگاه مي
  2فعل، واجب يا فرض است؛ چه دليل آن ظني باشد، چه قطعي.

______________________ 
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  گفتار دوم:

  اصول كلي حقوق و تكاليف

  روش بحثپيشگفتار و  -3171

منشأ حقوق و تكاليف، يعني سببي كه آنها را تقرير نموده، خداوند متعال اصل اول: 
   است.

به كار بردن حقوق و انجام تكاليف بايد برابر با شريعت خداوند متعال اصل دوم: 
  باشد.

از تشريع آن هماهنگ كارگيري حقوق و انجام تكاليف با مقاصد شارع  بهاصل سوم: 
  باشد.

  روي باشد. به كار بردن حقوق و انجام تكاليف در مسير اعتدال و ميانهرم: اصل چها
  اصل پنجم: مراعات اولويت در حقوق و تكاليف.

  اصل ششم: به كار بردن حقوق و انجام تكاليف، ضرر و آسيبي به ديگران نرساند.
  زن در به كار بردن حقوق و انجام تكاليف مانند مرد است.اصل هفتم: 
  گوناگوني حقوق و تكاليف.اصل هشتم: 

 بندي شده است: براساس آنچه بيان شد، اين گفتار به جستارهاي زير بخش

  جستار يكم: منشأ و سرچشمه حقوق و تكاليف. •
  جستار دوم: بهره بردن از حقوق و انجام تكاليف بر پايه شرع. •
جستار سوم: هدف از به كار بردن حقوق و انجام دادن تكاليف مطابقت با  •

  ارع است.قصد ش
  روي در به كار بردن حقوق و انجام تكاليف. جستار چهارم: ميانه •
  جستار پنجم: مقدم كردن حقوق و تكاليفي كه تقدم آنها سزاوارتر است. •
  جستار ششم: منتفي بودن ضرر در بهره بردن از حقوق و انجام تكاليف. •
  جستار هفتم: برابري زن و مرد در حقوق و تكاليف. •
  اگوني حقوق و تكاليف و تفاوت آنها.جستار هشتم: گون •



 

  جستار يكم:

 سرچشمه حقوق و تكاليف

  خداوند، بخشنده و دهنده حقوق و سبب وجوب تكاليف است -3172

گفتيم حق چيزي است كه، به وسيله شرع يعني به حكم شريعت اسالمي يعني همان 
تجلي اراده  به اثبات رسيده است. اين نصوص، �نصوص قرآن كريم و سنت پاك پيامبر

ديني و شرعي خداوندي است كه، حقوق و تكاليف را مقرر كرده است بر اين اساس 
گاه حقي  ي آن به انسان است و اگر چنين نبود هيچ پديد آورنده حقوق و بخشندهخداوند 

  رسيد. براي انسان به اثبات نمي
زيرا «... ست: الموافقات، فرموده اامام شاطبي، فقيه مشهور، در كتاب ارزشمند خود، 

آنچه حق انسان است، تحقق آن براي او، تنها به دليل اثبات و مقرر كردن شرع است نه 
  .1»به علت آن كه انسان ـ در اصل ـ مستحق آن باشد

اي  اي از جانب خداوند است، تكاليف هم هديه از آنجا كه حقوق انسان، هديه - 3173
اجب شده است و اگر الزام خداوند ديگر است كه به حكم خداوند متعال بر انسان و

شد پس خداوند در حكم و آنچه زيرمجموعه  بود، اين تكاليف بر انسان واجب نمي نمي
همتاست، به همين علت  حكم است از جمله اعطاي حقوق و وجوب تكاليف يگانه و بي

  اند: علماي اصول فقه در تعريف حكم گفته
و حكم را به » باالقتضاء أو التخيير أو الوضع خطاب اهللا تعالی المتعلق بأفعال المکلفين«

اند كه  بندي نموده را نيز به پنج دسته بخش 2تكليفي و وضعي تقسيم، و حكم تكليفي
______________________ 

  .377، ص 2الموافقات، شاطبي، ج  -1

  شود كه عبارتند از: و مباح) تقسيم مي احكام تكليفي به پنج دسته (واجب، مندوب، حرام، مكروه -2

  واجب: آن چيزي است كه فعل آن موجب ثواب و ترك آن باعث عقاب باشد مانند نمازهاي يوميه. •

  مندوب: آن چيزي است كه فعل آن موجب ثواب و ترك آن باعث عقاب نباشد مانند نماز وتر. •

  باشد مانند قتل نفس. حرام: آن چيزي است كه ترك آن موجب ثواب و فعل آن باعث عقاب •

  مكروه: آن چيزي است كه ترك آن موجب ثواب ولي فعل آن باعث عقاب نباشد.  •
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اند امر به انجام دادن كاري با درخواست  از جمله آنهاست و در تعريف آن گفته 1»ايجاب«
عل مكلف به صورت وجوب آور شارع براي انجام يك كار كه جلوه آن در ف حتمي و الزام

  2باشد. است و اين كار همان، واجب مي
در نتيجه تكاليف فرماني است كه، خداوند بر مشخص مكلف انجام دادن آن را واجب 

شد؛ پس تنها خداوند است كه  نموده و اگر ايجاب خداوند نبود، بر انسان واجب نمي
  كريم نيز در اين باره فرموده:  همتاست. و قرآن كند و او در اين كار بي تشريع و حكم مي

� ÈβÎ) ãΝõ3 ß⇔ ø9$# āω Î) ¬! �  ] / 57انعام[  
  »حكم و فرمان، تنها از آنِ خداست«

پس هيچ كس حق واجب نمودن كارهايي را كه خداوند واجب ننموده است، ندارد. 
هاي حكم تكليفي اموري هست كه براي انسان ايجاد حقوق  همچنين در ديگر بخش

يكي از آنهاست و از جمله كارهاي حرام تجاوز به جان يا مال  3م تحريمنمايد و حك مي
يا آزادي ديگران است و مقصود از آن اين است كه انسان حق حيات و مالكيت بر اموال 

  و نيز حق رفت و آمد دارد.
است يعني مباح بودن انجام يا ترك كاري » تخيير«بخش ديگر از انواع حكم تكليفي، 

ر ضمن اين اباحه حقوق بسياري براي انسان وجود دارد براي نمونه حق براي مكلف، و د
  انتخاب كار يا رها كردن آن.

                                                                                                                         

 (اصول فقه،. مباح: آن چيزي است كه نه فعل آن موجب ثواب باشد و نه ترك آن باعث عقاب باشد •

  ).8عبدالكريم كانيمشكاني، ص 

رود. در  به كار مي» واجب بودن«ه جاي يك اصطالح است و ب» ايجاب«ايجاب: در متون فقهي، كلمه  -1

  اين كتاب نيز اين نكته رعايت شده است.

  .18-20الوجيز في اصول الفقه، صص  -2

  تحريم: حرام نمودن. -3
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اند، مانند حق  نيز حقوقي وجود دارد كه براي انسان ثابت شده 1و در حكم وضعي
مالكيت چرا كه با فراهم شدن اسباب ثبوت اين حق، اسباب ديگري مانند دستيابي بر 

ستد يا وارث شدن به سبب خويشاوندي ـ با حقوقي كه خداوند مباح و انجام داد و 
  گردند. تشريع نموده و به حق مالكيت انجاميده است ـ ايجاد و اثبات مي

  راه شناخت حقوق و تكاليف -3174

از آنجا كه اراده تشريعي خداوند مبناي حقوق و تكاليف است و تجلي اين اراده هم 
نها راه شناخت آن، مطالعه احكام و تعاليمي است كه احكام و تعاليم ديني الهي است، ت

منبع و مبناي حقوق و تكاليفند. اين احكام همان مواردي است كه، در قرآن كريم و سنت 
آمده است يا از مصادر و منابعي مانند قياس و اجماع ـ كه نصوص قرآن و سنت  �پيامبر

مصادر فرعي براي ما كاشف احكام شود در واقع اين  نمايد ـ شناخته مي ميبه آنها اشاره 
زيرا هيچ كسي جز خداوند حق ايجاد خداوند هستند و آغازگر و پديدآورنده آن نيستند؛ 

تواند آن احكام را بررسي يا از مصادر اصلي  حكم و تشريع ندارد، بلكه انسان تنها مي
(كتاب و سنت) يا فرعي با كمك قواعد استنباط احكام شرعي در علم اصول فقه 
شناسايي و استخراج نمايد و اين عمل در حيطه كار مجتهداني است كه، توانايي اجتهاد و 

  استنباط احكام را دارند.

  حكمت اعطاي حقوق و وجوب تكاليف -3175

حكمت اين كه خداوند متعال حقوق را به انسان ارزاني داشته و انجام تكاليف را بر او 
  واجب نموده است، چنين است:

______________________ 

حكم وضعي: احكام وضعي احكامي هستند كه شارع چيزي را سبب يا شرط يا مانع براي چيز ديگري  -1

چيزي به عنوان سبب، شرط يا مانع براي چيزي ديگر قرار داده باشد يعني حكم وضعي مقتضي جعل 

  است مثالً وضو شرط نماز است.
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اي عبادت خداوند متعال آفريده شده است همچنان كه خداوند در قرآن انسان بر -1
  فرمايد: مي

� $ tΒ uρ àMø) n=yz £ Åg ø:$# }§Ρ M}$# uρ āωÎ) Èβρ ß‰ ç7÷è u‹Ï9 �  56ذاريات / [ال[  

كند كه انسان با تمام  عبادت به معناي وسيع و گسترده آن، اين هدف را دنبال مي
شريعت خداوند هماهنگ نمايد و حقوق ارزاني  وجود رفتار و كردار و اعمال خود را با

هاي اين عبادت گسترده را براي او ـ همچنان كه بيان خواهد شد ـ  شده به انسان، راه
  كند. آسان و هموار مي

  خداوند انسان را كرامت بخشيده و در قرآن چنين آمده است: -2

� ô‰s)s9uρ $ oΨøΒ §�x. û Í_ t/ tΠyŠ# u öΝßγ≈oΨù= uΗxq uρ ’Îû Îh�y9ø9$# Ì�ós t7 ø9$# uρ Νßγ≈ oΨø%y— u‘ uρ š∅ ÏiΒ 

ÏM≈t7 ÍhŠ©Ü9$# óΟ ßγ≈uΖù=āÒ sù uρ 4’ n?tã 9��ÏV Ÿ2 ô £ϑ ÏiΒ $ oΨø)n=yz WξŠÅÒ ø	s?    � / 70[اسراء[  
هاي  را گرامي داشتيم و آنان را در خشكي و دريا (بر مركب بني آدمما، «

ايم و بر  نمودهايم و از چيزهاي پاكيزه و خوشمزه روزيشان  گوناگون) حمل كرده
  ».ايم بسياري از آفريدگان خود كامالً برتري داده

هاي بزرگداشت دادن حقوقي است كه، شايسته انسان و الزمه  شك از بايستگي بي
توان به آزادي فردي اشاره كرد كه محروم ساختن يا  احترام به اوست براي نمونه مي

  شود. كاستن آن در حق انسان، سبب كرامت و احترام او نمي
هاي آزمايش انسان است تا ميزان و  اعطاي حقوق به انسان و الزام تكاليف بر او از راه - 3

هايش روشن شود زيرا  اندازه فرمانبرداري او در برابر دستورات خالقش و شكر بر نعمت
  زندگي، سراسر امتحان و آزمايش است. خداوند متعال فرموده است:

� “Ï% ©! $# t, n= y{ |N öθyϑ ø9$# nο4θ u‹pt ø: $# uρ öΝ ä.uθ è=ö7 u‹Ï9 ö/ä3 •ƒ r& ß |¡ôm r& WξuΚ tã 4 uθ èδ uρ â“ƒ Í• yè ø9$# 

â‘θà	tó ø9$# �  ] / 2ملك[  
همان كسي كه مرگ و زندگي را پديد آورده است تا شما را بيازمايد كه كدامتان «

  ».كارتان بهتر و نيكوتر خواهد بود. او چيره و توانا و آمرزگار و بخشاينده است



    

  37  سالم سكونت داردكه در داراإل حقوق زن مسلمانيبخش دوم: 
  

كاليف ـ كه از احكام شريعت اسالمي است ـ در دستيابي انسان به حقوق و ت -4
اند و اين  مصلحت و دفع مفاسد نقش دارند و براي دنيا و آخرت بندگان تشريع گرديده

شود و دانشمندان اسالم نيز به آن  همان چيزي است كه، از نصوص شريعت استنباط مي
  اند. تصريح نموده

ها و تكميل  شريعت اسالمي براي جلب مصلحت«است:  االسالم، ابن تيميه، گفته شيخ
  .1»آنها و تعطيل مفاسد و دگرگوني و تغييرشان آمده است

شريعت سراسر مصلحت است كه يا «فقيه بزرگ، نيز فرموده است: عزبن عبدالسالم، 
تكاليف، همه به مصالح «و نيز گفته است: » شود يا جلب منافع موجب دفع مفاسد مي

  .2»گردد ي بندگان برميدنيوي و اخرو
ها براي مصالح دنيوي و اخروي بندگان  وضع شريعت«شاطبي نيز آورده است: 

  .3»است

مصالح بندگان ـ كه شريعت براي جلب آنها آمده و احكامش را بر پايه  -3179

  آن بنا نهاده

مصالح بندگان ـ كه شريعت براي جلب آنها آمده و احكامش را بر پايه آن بنا نهاده ـ 
مانند حفظ دين، نفس، عقل، نسل و [ضروريات]  4چنين است: حفظ مصالح ضروري

______________________ 

  .31، ص 2، ج االسالم ابن تيميه ، شيخةالنبوي ةمنهاج السن -1

  .70، ص 2و ج  25، ص 1، ج االنام، عزبن عبدالسالم قواعداالحكام في مصالح -2

  .6، ص 2 الموافقات، شاطبي، ج -3

اهدافي كه شارع در تشريع و بيان احكام براي جلب مصلحت و دفع مفسد، از مقاصد شريعتي يعني  -4

بندگان دارد كه خود به سه دسته ضروريات (يعني اموري كه زندگي مردم بر آن متوقف است و در 

شود و شامل دين، نفس، عقل، نسل و مال است) و حاجيات  شان مختل مي صورت عدم وجود آن زندگي

شان مختل  اند و اگر وجود نداشته باشند زندگي اي رفع حوائج مردم وضع شده(يعني چيزهايي كه بر

روند مانند اباحه افطار براي مسافر). و تحسينيات (يعني  شود در واقع حاجيات از حد نياز فراتر نمي نمي
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شك حقوقي را كه  مال؛ و در پي آن، مصالح حاجيه [حاجيات] سپس تحسينات. بي
به انسان ارزاني داشته و تكاليفي را كه بر او واجب نموده همگي در راه دستيابي خداوند 

  اند. به اين مصالح سهيم

  شرع از حقوق و تكاليف پشتيباني -3180

هاي آشكار تكريم  اي خداوندي و از جلوه هاي پيش گفته شد: حقوق هديه در بحث
انسان است كه در دستيابي مصالح بندگان و وجوب آن در عبادت پروردگارش ايفاي 

حمايت شرع  پشتيباني كند زيرا حق بينمايد و شرع بايد از اين حقوق  نقش مي
ب شريعت پشتيباني از اين حقوق را تأييد نموده و همگان را به معناست. به همين سب بي

و عدم تجاوز به آن ملزم كرده است؛ و كسي را از بهره بردن از حقش منع ننموده احترام 
است و براي انجام دهندگان كارهاي حرام مجازات تعيين كرده است. همچنين هيچ 

نع نمايد. براي نمونه انجام شخصي حق ندارد مسلماني را از انجام تكاليف شرعي م
ي حج يا امر به معروف و نهي از منكر جزو اموري است كه خداوند انجام دادن  فريضه

آنها را واجب كرده و هيچ شخصي حق ممانعت از انجام آنها را ندارد زيرا كار او 
آيد و فاعل چنين كاري مستحق سرزنش و  گيري در برابر دين الهي به شمار مي جبهه

  است. عقوبت

  حقوق و تكاليف از [جانب] خداوند است -3181

كند حقوق و تكاليف جنبه الهي دارد اين است كه، خداوند تكاليف  دليلي كه ثابت مي
اي را براي بكارگيري آنها وضع كرده  اي كه خواسته، مقيد نموده و روش ويژه را به گونه

تا كسي دچار ضرر و زيان  روي گذاشته برداري از آنها را بر ميانه است و شرط بهره
توانند اصولي كلي براي حقوق و تكاليف باشند ـ بيانگر آن  نگردد. اين قيود ـ كه مي

  هستند كه سرچشمه اصلي حقوق و تكاليف خداوند است.
  

                                                                                                                         

 گونه اختاللي شود اما در صورت عدم وجود هيچ تر مي تر و راحت چيزهايي كه اگر باشند زندگي شيرين

  نمايند مانند پوشيدن لباس مرتب و تازه براي رفتن به مسجد). ايجاد نمي



 

  اصل دوم جستار دوم:

  وري از حقوق و تكاليف بر پايه قانون و شريعت بهره

  گذاري در دين ممنوع است بدعت -3182

اصلي برنامه الهي پيروي از شريعت است بنابراين ايجاد بدعت در دين خدا هدف 
گويد بكارگيري حقوق و تكاليف بر پايه آنچه خداوند تشريع نموده  ممنوع است. دين مي

 �اند كه پيامبر روايت كرده �بايد انجام گيرد. دو امام بزرگوار، بخاري و مسلم، از پيامبر

ي از دين بدعت بگذارد كه از دين نباشد آن امور مردود هر كس در امور«فرموده است: 
هر كس كاري انجام دهد كه با «اي ديگر نيز روايت شده است:  اين حديث به گونه». است

  ».شريعت ارسالي خداوند مطابقت نداشته باشد، مردود است
اي عظيم و استوار از  اين حديث قاعده«امام نووي در شرح اين حديث گفته است: 

  ».است �عد اسالم و از سخنان جامع پيامبرقوا
اين حديث از اصول اسالم و «امام ابن حجر عسقالني درباره اين حديث گفته است: 

ها و محدثات را رد نموده چه از  اي از قواعد آن است. اين حديث تمام بدعت قاعده
ص نمايد ـ چه، شخ گونه كه روايت نخست بر آن اشاره مي سوي فاعل باشد ـ همان

دومي پس از پديد آوردنشان به آنها عمل نمايد. تمامي اينها مردود و باطل است و به آنها 
  1».شود توجه نمي

هر كس از «... فرمود:  �آمده است كه، رسول خدا» �عرباض بن ساريه«در حديث 
شما پس از من زنده بماند اختالفات زيادي را خواهد ديد، پس بر شما واجب است كه 

بند باشيد و به آن تمسك  ي پس از من، پاي و خلفاي راشدين هدايت يافتهبه سنت من 
بجوييد و از آن با چنگ و دندان نگهداري نماييد و از نوآوري در دين بپرهيزيد زيرا هر 

  ».است و سرانجام هر بدعتي گمراهي اي، بدعت نوآوري

______________________ 

  .17، ص 12، صحيح مسلم، شرح نووي، ج 301-303، صص 5صحيح بخاري، شرح ابن حجر، ج  -1
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به تبعيت، از  در اين حديث«كه در شرح اين حديث آمده است: » ابوداوود«به روايت 
»  ةکل بدعه ضالل«آن را با فرموده خويش  �كارهاي بدعتي هشدار داده شده و پيامبر

است و منظور از آن اموري است كه در شريعت پايه و اساسي ندارد. هرچه تأكيد نموده 
د بود هدر شريعت اصلي داشته باشد كه به آن داللت نمايد از نظر شرعي بدعت نخوا

اين سخن، از ». ةکل بدعه ضالل«فرمود:  �م بدعت بر آن نهاده شود. پيامبرگرچه در واژه نا
و اصلي بزرگ از مباني دين است و همه مسايل دين را در بر � سخنان جامع پيامبر

  .1گيرد مي
  

گذاري تنها و تنها از  شود و تشريع و قانون اي تشريع شمرده مي نوآوري در دين، گونه
ت و هر كس ادعاي آن را داشته باشد، ادعا و عمل او حقوق ويژه خداوند متعال اس

شركي بزرگ است و هر كس در اين كار از او پيروي نمايد، او را شريك خداوند دانسته 
  است.

و اياکم و محدثات األمور فإن کل «االسالم، ابن تيميه، در بحث نوآوري، حديث  شيخ
ست كه، سنت و اجماع به آن اشاره اي ا اين قاعده«را آورده است و فرموده: » ةضالل ةبدع

ها و اشاراتي بر آن وجود دارد. خداوند متعال  نموده و در كتاب خداوند متعال نيز داللت
  فرمود:

� ÷Πr& óΟßγs9 (#àσ‾≈Ÿ2u�à° (#θããu�Ÿ° Οßγs9 zÏiΒ ÉÏe$!$# $tΒ öΝs9 .βsŒù'tƒ ÏµÎ/ ª!$# �      / 2[شوري[  

اند كه خدا بدان  ه براي ايشان ديني را پديد آوردهانبازها و معبودهايي دارند ك آيا«
  ».اجازه نداده است

مردم را به اموري فرا خوانيد كه سبب نزديكي به خدا باشد زيرا [انسان] با گفتار و 
تشريع خداوند واجب گرداند يا در دين به تشريع  تواند حكمي را بي رفتار خود مي

را نداده و هر كس در اين كار از او پيروي  ي آنها كارهايي بپردازد كه خداوند اجازه

______________________ 

  .259-260، ص 12عون المعبود شرح سنن ابي داود، ج  -1
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چيزي را تشريع نموده كه خداوند نمايد، براي خداوند شريك قرار داده؛ زيرا در دين 
  .1اجازه آن را نداده است

كارگيري حقوق و انجام تكاليف، بايد بر پايه شريعت خداوند باشد و انسان مكلف  به
آنها را تشريع نموده و حقوقي كه به او  بايد در برابر محدوده تكاليفي كه خداوند

بخشيده، توقف نمايد و نبايد اموري را ايجاد نمايد كه خداوند آنها را واجب ننموده است 
گونه كه گفته شد اثبات  زيرا حقوق و تكاليف از كارهاي تشريعي خداوند است و همان

ست در غير اين صورت، پس نوآوري در آنها جايز نيپذيرد،  آن با احكام خداوند انجام مي
شود  اي از او نمي ها براي ايجادكننده آن، مردود است و در شرع هيچ پشتيباني اين نوآوري

  ي ديني است. اساس و پشتوانه و بي
  

______________________ 

  .268اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم، ابن تيميه، ص  -1



 

   جستار سوم:

  :اصل سوم

  هدف استفاده از حقوق و انجام تكاليف

  هماهنگي با قصد مكلف و قصد شارع است -3186

جام تكاليف، هماهنگ با قصد شارع در ده از حقوق و انبايد قصد مكلف در استفا
و تكاليف باشد؛ زيرا شريعت اسالمي به طور كلي براي حفظ مصالح تشريع حقوق 

رود كه انجام و ترك امور و نيز استفاده از  بندگان وضع شده است و از مكلف انتظار مي
ن انجام دادن كاري باشد دهد و هدف از آحقوق و انجام تكاليف را بر پايه مصالح انجام 

كه شارع خواسته است، نه اينكه خالف آن را مدنظر داشته باشد. انسان براي عبادت 
خداوند آفريده شده و عبادت به منظور فرمانبرداري انسان از خداوند در كارهايي است 

 بايد آنچه به آن فرمان داده شده و مباح است، انجامكه تشريع نموده است به همين خاطر 
دهد؛ زيرا تشريع و فرمان خداوند در راستاي هدف انسان در استفاده از حقوق و انجام 
تكاليف است بنابراين بر انسان واجب است كه به اين مسأله توجه كند و هدفش در 
استفاده از حقوق و انجام تكاليف همان هدف شارع [تحقق مصالح دنيوي و اخروي 

و هر كس در احكام چيزي افزون بر آنچه خداوند انسان] در تشريع تمامي احكام باشد.
تشريع نموده، اراده كند با شريعت خداوند متعال مخالفت نموده و هر كس با شريعت 

اي هماهنگ با هدف شارع از  خداوند مخالفت نمايد، كار او باطل و مردود است و نتيجه
  1تشريع احكام در پي نخواهد داشت.

مناقضه و مخالفت به كار بردن حيله در پرداخت زكات هاي آشكار اين  از جمله نمونه
است. خداوند زكات را براي ياري فقيران بر ثروتمندان واجب نموده است و اگر انسان 
ثروتمند در پرداخت زكات حيله به كار برد يعني پول زكات را در صندوقي بگذارد يا 

او بگويد اين زكات  اي بريزد و آن را به شخص فقيري بدهد و به گندم را در كيسه

______________________ 
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ام است. سپس آن را به بهايي ناچيز از او بخرد و فقير هم به سبب ناآگاهي از  سرمايه
مقدار گندم يا مبلغ پول به آن راضي گردد، انجام اين كار با اين هدف، بيهوده و باطل 

زكات به شمار  يدهندهآن كس را است؛ زيرا با قصد شارع در تضاد است و خداوند نيز 
گونه است مانند حق انسان در اجراي  آورد. استفاده از ديگر حقوق نيز به همين مين

همچون عقد بيع كه براي رفع نياز خريدار و فروشنده [خريدار در تملك كاال و  1عقودي
اي لباسي را كه حتي  استفاده از آن و فروشنده در مالكيت بهاي آن] است. اگر فروشنده

ار دينار نسيه به خريداري فروخت سپس آن را به نهصد دينار ارزد، به هز يك دينار نمي
به صورت نقدي از او خريد، فروشنده در انجام اين عقد هدفي غير از هدف شارع در 
  تحقق اين حق داشته و در نتيجه كار او به سبب تضاد با هدف شارع باطل و مردود است.

  

______________________ 

ها و جوانب يك شيء است چه اين  ارتباط حسي و  عقد از نظر لغوي به معني مرتبط بودن كناره -1

ظاهري باشد و چه معنوي و از نظر شرعي عقد عبارت است از: مرتبط ساختن صيغه ايجاب با قبول به 

دنظر به اثبات برسد يعني هدف برآورده گردد. عقد بر دو صورت شرعي به طوري كه اثر آن در محل مور

  شوند: عقود الزمه و عقود غيرالزمه يا جايز. مترجم. نوع عمده تقسيم مي



 

  جستار چهارم:

  :اصل چهارم

  حقوق و انجام تكاليف روي در استفاده از ميانه

  روي در تمام كارهاي شرع، پسنديده است ميانه -3188

واجب و مباح شريعت پسنديده است. خداوند در قرآن فرموده روي در همه امور  ميانه
  است:

� (#θ è=à2 uρ (#θç/ u�õ°$# uρ Ÿωuρ (#þθ èù Î�ô£ è@ �  ] / 31اعراف[  

  » دياسراف نكن يول د،ياشاميو ب ديبخور «
هيچ افراط و  درنگ و تأمل، هنگام بحث از حدود مشروع بيروي،  انههدف از مي
گيري بر خود است تا مكلف گمان نبرد كه خود را به سختي انداختن در  تفريط يا سخت

انجام عبادت و جلب مشقت، از اموري است كه در شرع به آن توجه شده و اين مشقت 
ادرست است؛ زيرا رفع حرج و انجامد. چنين گماني ن و سختي به افزايش پاداش مي

گيري بر آنها از اصول و مباني شريعت اسالمي است. خداوند  سختي از مردم و آسان
  فرموده است:

� $ tΒ uρ Ÿ≅ yè y_ ö/ä3 ø‹n=tæ ’Îû ÈÏd‰9 $# ô ÏΒ 8l t�ym �    ] / 78حج[  

  ».و در دين، كارهاي دشوار و سنگين را بر دوش شما نگذاشته است«
  و نيز:

� ß‰ƒÌ� ãƒ ª! $# ãΝà6Î/ t� ó¡ ãŠø9 $# Ÿωuρ ß‰ƒÌ� ãƒ ãΝà6Î/ u�ô£ ãèø9   ]185/  البقرة[  � #$

  ».خواهد و خواهان زحمت شما نيست خداوند آسايش شما را مي«

  روي هايي از ميانه جلوه -3189

روي پسنديده در شرع اين است كه، مكلف از ميان تكليف عبادي به  هاي ميانه از جلوه
د كه، در توان اوست و امكان استمرار و دوام بر آنها را داشته انجام دادن كارهايي بپرداز
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باشد و از كارهايي كه در توان او نبوده و تداوم بر آن ممكن نباشد، دوري نمايد. امام 
اند كه به همين نكته اشاره  نقل كرده كبخاري و مسلم و ابوداود روايتي را از عايشه

منزل عايشه رفتد [در حالي كه] زني نزد ايشان  به �پيامبر«كند. در اين روايت آمده:  مي
پرسيد: اين [زن] كيست؟ عايشه گفت: فالني است كه در نماز خواندن  �بود. پيامبر

  بسيار معروف است.
دانيد توانايي  به انجام كاري بپردازيد كه مي: كافي است، اي عايشه! [همواره] �پيامبر

خواهان رنج و زحمت كسي نيست مگر اين كه ادامه آن را داريد. سوگند به خدا، خداوند 
ها نزد خداوند آييني است كه، صاحبش بر  ترين آيين خود خسته و بيزار شود و محبوب

  »انجام آن تداوم داشته باشد!
روي در شرع اين است كه، مكلف هر كاري را در جاي خود  هاي آشكار ميانه از نشانه

ايد، براي نمونه به نفس خود حق آرامش و انجام دهد و هر حقي را به صاحب آن عطا نم
عبداهللا بن «اش، به ويژه همسرش، حقش را بدهد. از  استراحت بدهد و به خانواده

آيا اين [خبر] كه تو شبها براي عبادت «به من فرمود:  �روايت شده كه پيامبر» بعمر
من اين كارها بله. «پاسخ دادم: » گيري، درست است؟ ماني و روزها نيز روزه مي بيدار مي

اگر تو اين كارها را انجام دهي، چشمانت فرو افتاده و «فرمود:  �پيامبر». دهم را انجام مي
شود. بدان كه وجود و نفس و همسرت بر  گردند و بدنت خسته و ناتوان مي ضعيف مي

داري كن (قيام شب را انجام بده)  تو حقي دارند پس روزه بگير و افطار كن و شب زنده
  1».اب!اما بخو
تواند با روزه سنت و قيام شب و ياد  كند كه انسان مكلف مي گونه احاديث بيان مي اين

خدا، درجه معنويات خويش را افزايش دهد اما اين كارها را بايد بر پايه رهنمودهاي 
  روي را رعايت نمايد. انجام دهد؛ و ميانه �پيامبر

______________________ 
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  روي حكميت ميانه -3191

روي تشويق و  اسالم و شريعت ما را به رعايت ميانه روي چيست؟ چرا حكمت ميانه
  اند؟  فرمان داده

هدف شارع، خسته كردن شخص مكلف يا شكنجه جسم او نيست، بلكه هدف، 
اي كه تمام  رساندن انسان به باالترين درجه كمال است تا بنده خالص خدا شود؛ به گونه

دهد خدايي شود، و اين امور  ام ميوجود، اعتقادات، اميال، عادات و ساير كارهايي كه انج
با اطاعت انسان از خداوند در انجام اوامر و دوري از منهيات و عدم تجاوز به حد و 
مرزهايي كه خداوند تعيين كرده است و نيز ايمان به كارهاي مورد پسند خداوند نه آنچه 

طاعات و خودش دوست دارد به طور كلي در دايره پسندد (وگرنه آنچه كه  كه خودش مي
  يابند. پسندد) تحقق مي گيرد كه خودش مي قربات و خود همان فعلي قرار مي

آن چيزي باشد كه شرع پاك آورده است در نتيجه هاي او تابع  يعني تمام خواسته
تر است به آن بپردازد و اگر  نزد خداوند پسنديده 1»رخصت«زماني كه (احساس كرد كه) 

 3تر است در صورت توانايي به عزيمت ند پسنديدهنزد خداو 2»عزيمت«احساس كرد كه 
براي عمل كند. و چنانچه حرج و مشقت مورد پسند خداوند نباشد، با تكليف [زائد] 

______________________ 

  همان (به روايت شيخين: بخاري و مسلم) -1

ري از منهيات و درنگ نمودن در مواجه با حدود و ايمان و اين امور با اطاعت انسان در انجام اوامر و دو

  يابند. به كارهاي شارع و نه نفس تحقق مي

رخصت در لغت به معناي سهولت و آساني و در اصطالح: حكمي است كه، شارع بنابر معذوراتي كه  -2

اصلي معتبر براي مكلفين وجود دارد، آن را قرار داده است به طوري كه اگر آن عذرها نباشند، حكم 

خواهد بود، بنابراين رخصت يك استثناء است از يك حكم كلي و اصلي، مانند تلفظ به كلمه كفر در 

  ).51حالت اكراه و اجبار يا نوشيدن شراب در حالت اضطرار و ... (الوجيز، دكتر زيدان، ص 

كمي است كه، شارع عزيمت در لغت به معناي مقصد و اراده مؤكد بر انجام كار است و در اصطالح: ح -3

در حالت عادي از مكلف خواسته است مانند حرمت خوردن گوشت خوك در حالت عدم اضطرار و يا 

  »الوجيز، همان«خواندن نماز به صورت كامل در حالت اقامت ـ نه در سفر ـ 
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خود زحمت ايجاد نكند؛ زيرا هدف اصلي نيل به خشنودي خداوند از راه عذاب جسم 
خود  است كه، خداوند پيروي از روشيخداوند با  نيست بلكه هدف نيل به خشنودي

دستورات الزم را براي رسيدن به آن بيان فرموده و منظور از آن انجام عباداتي است كه 
 �پيامبرتشريع كرده است؛ زيرا تعريف دين آن است كه، خداوند آنها را بدون سختگيري 

دين، سراسر آساني و سهولت است و هر كس در آن سختگيري نمايد، شكست «فرمود: 
  1».خورد مي

  روي در حقوق و تكاليف ميانه -3192

روي در همه كارهاي شرعي پسنديده است، در مورد حقوق و انجام  كه ميانهحال 
  باشد؟ تكاليف چگونه مي

حقوق، تكاليف را گذارد و حتي گاهي  استفاده از حقوق در انجام تكاليف تأثير نمي
كه جزو حقوق يا دهد در حالي  اي كه انسان تكاليف را انجام مي نمايد به گونه تأييد نمي

شود و به  آيند، گاهي نيز انسان در انجام آنها دچار سختي مي از اسباب آن به شمار نمي
  :نمايد براي نمونه پوشي مي براي اداي تكاليف از حقوق چشمافتد و گاهي  ميزحمت 

حق كار كردن با حقوق مقرر و ثابت براي انسان، در شريعت اسالمي آمده است.  -1
هاي كسب روزي حالل را با تجارت و مانند آن تجربه كند و بايد  انسان بايد راه

اي در آن  روي نكند يعني به گونه نمايد و زيادهروي را رعايت  در اين كار ميانه
كه از اداي تكاليفش مانند نماز به موقع يا جماعت جمعه يا انجام حج غرق نشود 

 رد ـ باز بماند.اگر توانايي انجام آنها را دايا كارهاي واجب ديگر ـ 

روي در حق كار اين است كه انسان نبايد به كلي اين حق را  هاي ميانه از نمونه -2
كه از ي همسر و فرزندانش ـ  و سربار ديگران شود يا در پرداخت نفقهترك كند 

گفته است:  ستكاليف اوست ـ كوتاهي نمايد. درباره همين مسأله شاطبي فقيه

______________________ 

  .49، ص 1الجامع لألصول، ج  به روايت بخاري، التاج -1
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كه به تكاليف تو صدمه و آسيبي نرساند [و بهره ببر] اي بردار  از حقوق به اندازه«
  1»و هرگاه حقوق، موجب گناه شد، آن را رها كن!

آنكه به سبب آنها، چيزي  انجام آنها مشروع باشد بيروي در انجام تكاليف يعني  ميانه
دليل آن هم حديث مورد پسند شرع نباشد و انسان را دچار مشقت نمايد. تأييد شود كه، 

روزي هنگامي كه «روايت نموده است:  باز ابن عباساست كه امام محدثين شريفي 
در حال ايراد خطبه بود، مردي را ديد كه ايستاده است. درباره آن مرد و  �پيامبر

پاسخ دادند: او، ابو اسراييل است. نذر كرده بايستد و ننشيند؛ وضعيتش پرس و جو كرد. 
  ».زه هم بگيردبه سايه نرود و با كسي صحبت نكند و رو

اش را نيز  به او بگوييد، صحبت كند و به سايه برود و بنشيند و روزه«فرمود:  �پيامبر
  2».كامل نمايد

اما اين كه شود؛  ميكسي نذر كند بر او واجب روزه از اسباب تقرّب به خداست و اگر 
و ننشيند  در آفتاب بايستد و سخن نگويدنذركننده، ابواسراييل، خود را ملزم نموده كه، 

كاري است كه، خودش انجام آن را بر خود واجب دانسته و شرع اين الزام را از او 
هر چند وفاي به نخواسته است و نصيب او در اين كار تنها مشقت ظاهري است. زيرا 

مسلمان حق و انسان روزه نذر واجب است  اما وفاي به انجام اين امور واجب نيست؛ 
د و كاري را كه خداوند برايش حالل نموده، حرام نمايد يا خود ندارد جسم خود را بيازار

اند و سبب نزديكي به خدا نيز  وجوب مشقترا ملزم به انجام اموري نمايد كه مستلزم 
  3شود. بدون آن نيز براي انسان حاصل ميشود حال آن كه تقرب به خداوند،  نمي

دهد كه سكوت در  مي اين حديث نشان«امام عيني در شرح اين حديث گفته است: 
شود. به  برابر امر مباح و يا ياد خدا همچنين نشستن در برابر آفتاب اطاعت محسوب نمي

______________________ 

  .146، ص 2الموافقات، شاطبي، ج  -1

  .136، ص 3كواكب الدراري شرح الكرماني علي صحيح البخاري، ج ال -2

  همان. -3



    

  49  سالم سكونت داردكه در داراإل حقوق زن مسلمانيبخش دوم: 
  

طور كلي معناي حديث چنين است: هرچه به آزار و اذيت انسان بيانجامد، پيروي از خدا 
  1».و تقرب به او در آن وجود ندارد

  

______________________ 

  .212، ص 23عمده القاري به شرح صحيح البخاري، العيني، ج  -1



 

  جستار پنجم:

  :اصل پنجم

  في كه تقدم آنها سزاوارتر استمقدم كردن حقوق و تكالي

  هدف از تقديم و چگونگي آن -3194

البته واجب مقدم باتوجه انجام يك واجب پيش از واجب ديگر است. هدف از تقديم، 
براي مكلف مقدم بدارد، بر او كه شرع پس هر كاري شود.  به معيارهاي شرع شناخته مي

بپردازد. در مقدم داشتن به معنايي كه  واجب است آن را مقدم دارد و جداگانه به انجام آن
زيرا آورده شده بايد تعدد، گوناگوني حقوق، تكاليف و نيز ازدحام آنها مدنظر قرار گيرد. 

  زمان ممكن نيست، بلكه بايد به ترتيب به انجام آنها مبادرت نمود. انجام همه آنها هم

  قواعد تقديم -3195

ا توجه شود تا حقوق و تكاليفي را كه تقديم حقوق، قواعدي دارد كه بايد به آنه
باشد و بر پايه هوي و هوس نباشد. اين دارد، بر پايه موازين شرعي  مكلف مقدم مي

  اند: قواعد چنين

  قاعده يكم: حق جماعت مقدم بر حق فرد است -3196

شود يا  گفته مي» حق انسان«بخشد كه به آن  حق، يا مصلحت فرد خاصي را تحقق مي
نيز » حق اهللا«شود و به آن  ناميده مي» حق عامه«بخشد كه  دم را تحقق ميمصلحت همه مر

حق عامه آن است كه نفع آن به همگان «اند:  گويند. علماي اصول در تعريف آن گفته مي
گيرد و به فرد خاصي اختصاص داده نشده باشد و به سبب اهميت و شمول  تعلق مي

  1».نسبت داده شده است منفعت آن براي كل جامعه، به خداوند متعال
حق عامه، يعني آنچه، مصلحتي با آن تحقق «اند:  فقها اين قاعده را چنين شرح داده

زيرا مصالح عامه بر «يابد و بر مصلحت خاص مقدم است. شاطبي فقيه فرموده است: 

______________________ 

  .151، ص 1شرح التلويح علي التوضيح، تفتازاني، ج  -1



    

  51  سالم سكونت داردكه در داراإل حقوق زن مسلمانيبخش دوم: 
  

و هرگاه حق جماعت با حق فرد تعارض پيدا كند، حق جماعت  1».اند مصالح خاصه مقدم
است. مثالً براي تهيه مواد و وسايل ضروري جامعه [در زمان احتياج] مقدم بر حق فرد 

مانند غذا و مواد خوراكي كه شخصي آنها را احتكار كرده بر امام مسلمين واجب است آن 
  فرد را ناچار سازد تا به قيمت مناسب آنها را به مردم بفروشد.

به سپاه كفر ـ هرچند آنها ي تيراندازي سربازان اسالم  امام غزالي درباره اجازه
مسلمانان اسير را سپر خود كرده باشند تا آنها را در برابر تيراندازي محافظت نمايند ـ 

دهد، پس حفظ اهل اسالم در  دانيم كه، شرع كلي را بر جزء ترجيح مي ما مي«گفته است: 
كه امام در اين نمونه  2».تر از حفظ خون يك مسلمان است برابر كفار از نظر شرع مهم

اند حق حيات گروه  غزالي آورده و حكم آن را بيان كرده است، دو حق باهم در تعارض
مسلمانان با دور كردن دشمنان از آنها و حق حيات اسير مسلمان پس نبايد به سپاه كفر 

شود. حكم شرعي در اين باره  تيراندازي شود؛ زيرا در صورت تيراندازي اسير كشته مي
ات گروه بر يك اسير است و سرانجام رهبر سربازان اسالم به مقدم داشتن حق حي

يك گروه بر يك اسير  يدهد؛ زيرا حق زندگ كفار فرمان ميتيراندازي به سوي سپاه 
  مسلمان مقدم است.

  دفع ضرر عمومي مقدم بر دفع ضرر خاص است -3197

ي واضح است كه دفع زيان مصلحت است. اگر اين دفع براي حفظ منافع فرد خاص
باشد، مصلحت فردي خواهد بود و اگر گروهي و جمعي باشد، مصلحت عمومي است. و 
مصلحت عام بر مصلحت خاص ترجيح دارد يعني حق همگان بر حق يك نفر در تحقق 

گذاري مواد غذايي و  هاي اين قاعده، قيمت شود. از زيرمجموعه مصلحتش مقدم داشته مي
ت و از نتايج اين كار حفظ حق عامه است تا ضرورياتي است كه احتكار آنها جايز نيس

اي را كه نياز دارند با قيمت مناسب به دست آورند هر چند انجام اين  مردم، مواد خوراكي

______________________ 

  .357، ص 2الموافقات، شاطبي، ج  -1

  .303، ص 1المستصفي، غزالي، ج  -2
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كار حق صاحب مال را در فروش مواد غذايي با قيمت تعيين شده تباه سازد؛ زيرا با 
ه و مناسب ضايع رعايت حق او حق جامعه در دستيابي به نيازهايشان با قيمت دلخوا

  گردد. مي

  قاعده دوم: واجب عيني بر واجب كفايي مقدم است -3198

واجب عيني و كفايي آن است كه شرع انجامش را از مكلفان به روش الزام و حتمي 
تك مكلفان ملزم به  خواسته است تنها تفاوتشان در اين است كه در واجب عيني تك

اي از آنان، آن را انجام  ر يكي از مكلفان يا عدهاند؛ اما در واجب كفايي اگ انجام تكليف
گردد. قاعده اين است كه، واجب عيني مقدم بر  دهند، وجوب آن از ديگران ساقط مي

  واجب كفايي است.
براي نمونه جهاد در راه خدا واجب كفايي است و اگر انسان مسلماني كه با پدر و 

ي والدينش باشد.  زه كند بايد با اجازهكند، بخواهد در راه خدا مبار مادر خود زندگي مي
در غير اين صورت جهاد بر او حرام است زيرا جهاد واجب كفايي است و نيكي به پدر و 

  1».مادر واجب عيني
درباره جهاد در راه خدا زماني كه واجب كفايي باشد، گفته است:  /امام كاساني

شوهر بيرون رفتن از خانه جايز اجازه  اجازه موال و سيدش و براي زن بي براي بنده، بي«
نيست؛ زيرا خدمت به سيد و انجام تكاليف همسرداري بر بنده و زوجه فرض عين است 

بنابراين فرزند براي جنگ جز با اجازه پدر و مادر و بر واجب كفايي (جهاد) مقدم است. 
ر، فرض يا يكي از آنها ـ اگر ديگري مرده باشد ـ نبايد برود؛ زيرا خدمت به پدر و ماد

اگر پدر و مادر مسلمان بودند جز با اجازه «امام خرقي گفته است:  2».آيد عين به شمار مي

______________________ 

  .217، ص 4 مغني المحتاج، ج -1

  .98، ص 7البدايع، كاساني، ج  -2



    

  53  سالم سكونت داردكه در داراإل حقوق زن مسلمانيبخش دوم: 
  

زيرا «ابن قدامه سخن خرقي را شرح نموده و گفته است: ». آنها به جهاد كفايي نرود
  1».خدمت به پدر و مادر فرض عين است و جهاد فرض كفايي؛ و فرض عين مقدم است

  جب بر مندوب و أوجب بر واجب مقدم استقاعده سوم: وا -3199

نظر است، هماهنگ  واجب و مندوب بدان سبب كه در هر دوي آنها طلب انجام كار مورد
شود و در  اند و از اين جهت كه در واجب انجام كار از مكلف به الزام خواسته مي و يكسان

و از آنجا كه واجب و  شود، با هم اختالف دارند مندوب انجام كار بر ترك آن ترجيح داده مي
كنند؛ و از روي ناداني  اي درباره آنها اشتباه مي مندوب هر دو، جزو عبادات هستند گاهي عده

دارند. به همين سبب، اين مقدمه در  يا تقليد يا هوي و هوس مندوب را بر واجب، مقدم مي
نسان مسلمان اين جا آورده شد هرچند سخن درباره تقديم ميان واجبات است. براي نمونه ا

اي كه توانايي حكم  اش مقدم نمايد به گونه ي همسر و خانواده صدقه بر تهيدستان را بر نفقه
دادن ميان اين دو را ـ صدقه به تهيدستان و انفاق بر همسر و فرزندانش ـ نداشته باشد. از 

از  آن را آورده است وجوب اطاعت زن» ابن قدامه حنبلي«هاي ديگر اين قاعده كه  نمونه
  شوهر است زماني كه شوهر او را از عيادت پدر و مادر بيمارش منع نمايد.

زيرا اطاعت از شوهر واجب و عيادت، «گفته است: با استدالل  /ابن قدامه حنبلي
گويا  2».كاري غيرواجب است و ترك واجب براي كاري كه واجب نيست، جايز نيست

و مادر در صورت عدم اجازه شوهر  عيادت از پدرخواسته بگويد:  وي با اين سخن مي
توان گفت  پس مي». بود كرد، عيادت واجب مي واجب نيست و اگر شوهر زن را منع نمي

تر است. و  عيادت زن از پدر و مادر بيمارش، واجب است و اطاعت از شوهر واجب
دهد، زن بايد اطاعت نمايد  هنگامي كه شوهر اجازه رفتن به عيادت پدر و مادرش را نمي

از امام تر از عيادت است. اين همان عبارتي است  و آن را مقدم بدارد؛ زيرا اطاعت واجب
  احمد نقل شده است.

______________________ 

  .358-359، صص 8المغني، ج  -1

  .20، ص 7همان، ج  -2
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تواند مانع خروج زن از خانه براي  شوهر مي«آورده است: » المغني«ابن قدامه در كتاب 
ر و كند كه آيا براي ديدا كارهايي كه خود توانايي انجام آنها را دارد، شود و فرقي نمي

  ».ي آنها حضور يابد عيادت پدر و مادر برود يا در تشييع جنازه
اطاعت از شوهر «امام احمد درباره زني كه شوهر و مادري بيمار دارد، گفته است: 

تر از عيادت مادرش است مگر اينكه شوهر اجازه اين كار را به او  براي زن واجب
  .1»بدهد

شود. براي نمونه كسي كه حاكم  دم ميتر است بر واجب مقجببنابراين كاري كه وا
كند و برايش از  مور امر به معروف و نهي از منكر مياي ما شهر او را در بازار يا محله

وظيفه و  شود كه او به نمايد همين دريافت دستمزد سبب مي المال دستمزدي مقرر مي بيت
رش، بر او ج از محل كاانجام اين وظيفه هميشه حتي خارمأموريت خود عمل كند. و

اين بدين معنا نيست كه در جايي غير از محل كارش نبايد اين كار را انجام واجب است و
از منكر در مكان محل خدمتش بر ديگر اماكن دهد، هرچند كه امر به معروف و نهي 

  تر است. مقدم

______________________ 

  ھمان -1



 

  :جستار ششم

  :اصل ششم

  اي باشد كه منجر به زيان گردد حقوق و تكاليف نبايد به گونه

  الضرر و الضرار -3200

 �روايت نموده است كه، پيامبر» بعبداهللا بن صامت«در سنن خود از » ابن ماجه«
  1».الضرر و الضرار«فرمود: 
زيان، ضد و نقطه  «آمده است: » ضرر و ضرار«ي ابن اثير درباره معناي »ةالنهاي«در 

» الضرر«در اين حديث شريف چنين است:  �معناي سخن پيامبر». مقابل منعفت است
» الضرار«يعني انسان به برادرش زياني نرساند كه در نتيجه آن حقي از او ضايع گردد. 

  شود كه زياني به او برساند. است، يعني به كسي اجازه داده نمي» الضر«مصدر فعال از 
در آغاز جمله روا » اضرار«ذكر به خاطر اين است كه،  »]ةالضار «[از فعل » الضرر«تقدم 

كه اقدام شخص در ازاي گونه  همان 2آور است. نتيجه و كيفر كار زيان» الضرار«نيست زيرا 
و بايد براي رفع ضرر يا گرفتن حكم جبران  نيستضرري كه به وي رسيده است، جايز 
  3خسارت به مراجع قضايي مراجعه كند.

  در استفاده از حقوق نبايد به ديگران آسيبي برسد -3201

، خداوند آن را به انسان عطا نموده تا با كمك آن به حق، قدرت و نيرويي است كه
دست يابد و نبايد در هدف خلقت خويش ـ كه همانا عبادت خداوند متعال است ـ 

بكارگيري اين قدرت به ديگران آسيبي برساند؛ زيرا آسيب رساندن هدف صاحب قدرت 
  مگاني است.كلي و ه اي و اين قاعده» الضرر و الضرار«نيست و قاعده اين است كه 

______________________ 
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پس هرگاه شخصي هنگام استفاده از حق خود به ديگري زياني برساند نبايد چنين 
اي صورت بگيرد. هرچند خداوند اين حق را به انسان هديه كرده است. و شرط  استفاده

گيري از حق اين است كه، ضرري متوجه ديگران نشود. همچنين، ساير افراد جامعه  بهره
ده از حقشان، آسيبي به وي برسانند. و اين حق در شريعت اسالمي نيز نبايد هنگام استفا

مندي از حقوق خود بايد اين شروط  براي همه محفوظ و ثابت است و همگي هنگام بهره
زيرا شرع، همه را به انجام اين كار ملزم نموده و رعايت حق ديگران را رعايت نمايند؛ 

در جست و انسان «م شاطبي گفته است: آيد. اما الناس به شمار مي اهللا و حق جزو حق
  1».الناس را رعايت نمايند اهللا و حق جوي كارهاي دلخواه خود، بايد حق

همگان است و بنا به تعريف شاطبي براي اطاعت و فرمانبرداري اهللا، به نفع  حق
خداوند است، به اين گونه كه از دستوراتش اطاعت و از نواهي او دوري گردد زيرا الزمه 

  ت قوانين شرع، رعايت حق ديگران است و اين همان خواسته خداوند متعال است.رعاي
رعايت مصالح مشروع آنهاست و از جمله آن عدم اضرار » الناس رعايت حق«هدف از 

و مشاركت در ضرر رساندن به آنها در زمان استفاده از اين حق است هرچند اين كار 
مندي از حق سبب رساندن زيان  ا اين بهرهمنجر به گذشتن انسان از حق خود گردد، زير

  شود هرچند صاحب حق، قصد و منظوري هم نداشته باشد. به ديگران مي

  هاي منع استفاده از حق به دليل ضرر و زيان رساندن به ديگران نمونه -3202

هاي بسياري براي منع انسان در استفاده از حقش وجود دارد اگر اين استفاده به  نمونه
رساني به ديگران را داشته باشد چه  ران تمام شود؛ چه صاحب حق قصد آسيبزيان ديگ

  نداشته باشد از جمله:
شكار از نظر شرع براي انسان مباح و از ابزار كسب و كار مشروع و از جمله  - 

حقوقي است كه، به انسان داده شده و اگر انجام اين كار سبب رميدن حيوانات 

______________________ 
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ي مردم شود كه در اين صورت شكارچيان از اهلي و ايجاد ترس و اضطراب برا
 شوند. شكار منع مي

سكونت، حق انسان است و از لوازم آن، حق ساخت خانه مسكوني در زمين شخصي 
است اما استفاده از اين حق مقيد به آسيب نرساندن به همسايگان است به عنوان مثال بايد 

سايه در ديد نباشند و در غير اين اي نصب شوند كه زنان هم ها در ساختمان به گونه پنجره
  1گردد. صورت انسان از حقش منع مي

مشاركت در خريد و فروش كاال، مباح و از حقوق انسان است اما اگر اين حق به  -
گردد. همچنين اگر گروهي از  اي براي ضرر رساندن به ديگران تبديل شود، منع مي وسيله

ن را با قيمت كم خريداري نمايند و به اين مردم در خريد كاالي معيني مشاركت كنند و آ
توانند آن را به هر قيمتي كه بخواهند  دليل كه واردكنندگاني جز آنها وجود ندارد پس مي

حتي بيشتر از بهاي تمام شده كاال بفروشند و سود به دست آمده را ميان خود تقسيم 
بر گناه و دشمني و ها در شرع ممنوع است چون اين عمل همكاري  اين شراكت .2نمايند

به كار گيرند، از استفاده از آسيب رساندن به مردم است و شرع حق شراكت را به شرط 
  شوند. آن منع مي

حق مالكيت فردي از نظر شرعي حقي محفوظ است و از نتايج آن حق فروش يا  -
به  اموال به احتكار بيانجامد،عدم فروش اموال شخصي است اما اگر خودداري از فروش 

تنها انسان «فرموده است:   �شود. پيامبر سبب زيان ديدن مردم از اين كار جلوگيري مي
  3.»شود مي رخطاكار مرتكب احتكا

تواند محتكر را به فروش اموالش  محتكر حق احتكار ندارد به همين علت، حاكم مي
كه  بر حاكم واجب است«به بهاي رايج بازار مجبور نمايد. امام ابن القيم گفته است: 
رايج بازار و عادالنه مجبور محتكران را هنگام نياز مردم، به فروش اموالشان به بهاي 

______________________ 
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نمايد مانند شخصي كه مواد خوراكي دارد و خود نيز به آن نيازي ندارد در حالي كه، 
  1مردم در تنگنا هستند يا سالحي دارد كه مردم براي جهاد به آن نيازمندند.

  ه ضرر نرساندن به ديگران استمشروط بانجام تكليف  -3206

انجام تكليف شرعي مشروط به ضرر نرساندن به ديگران است يعني بر شخص مكلف 
اي انجام دهد كه به زيان ديگران منجر نشود. براي  واجب است تكاليفش را به گونه

نمونه: جهاد با دشمن واجب شرعي و از واجبات كفايي است گاهي نيز به فرض عين 
د. شخص مكلف د ر زمان جنگ نبايد زنان و كودكاني را كه در جنگ گرد تبديل مي

ي واجب را در راه خدا به بهانه ترس از  همچنين نبايد مبارزهشركت ندارند، بكشد. 
كشتن كودكان و زنان يا زيان به آنها ترك نمايد؛ زيرا آنچه از او خواسته شده، جهاد در 

  يا سهواً ضرري به آنان نرساند.راه خداست و بايد احتياط نمايد كه عمداً 
همچنين محتسب ـ مأمور امر به معروف و نهي از منكر ـ نبايد به اين علت كه مردم 

اند، اقدام به حمله و تخريب منازل آنها نمايد. زيرا شرع براي  در برابر منكر قيام ننموده
داند  ن درست نمياجازه صاحبشا منازل آنها احترام قايل است و ورود به منازل مردم را بي

  داند. و اين كار را سبب آزار رساندن به ساكنان آن مي
  

______________________ 

  .243مية، ابن قيم، ص الطرق الحك -1



 

  :جستار هفتم

  :اصل هفتم

  مساوات زن و مرد در حقوق و تكاليف

  1تعريف مساوات در لغوي -3207

  به معناي همانند كردن است.عادله و ماثله و  »ماثله«يعني » ساواه«شود:  گفته مي
 و همانند نمود. آنها را مساوي»: ساوی بينهما« -

 »تماثال«يعني »: استوی الشيئان و تساويا« -

 معادل آن نيست.»: هذا ال يساوی شيئا« -

 اند. مثل هم»: فالن و فالن سواء« -

 اند). متساوون (يكسان»: قوم سواء« -

 اند. شبيه هم»: هم سواسيه«و » هم سواء«و » هما فی هذا االمر سواء« -

ميان دو چيز و يا توازن ميان دو يا چند  پس مساوات در لغت يعني تساوي و تشابه
  خواهيم ميان آنها تساوي و توازن برقرار نماييم. چيز در آنچه مي

  

  مساوات در اصطالح شرعي -3208

از نظر شرعي، مساوات بر تساوي و توازن ميان دو يا چند چيز استوار است و هنگامي 
گيرد. منظور از مساوات از  كه سخن درباره مسايل شرعي باشد به احكام شرعي تعلق مي

  نظر شرعي تساوي دو يا چند نفر در احكام شرعي است.

______________________ 
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  مساوات زن با مرد در حقوق و تكاليف -3209

ييد و تبيين تكاليف به سود و زيان انسان با تاهاي پيش] گفته شد، حقوق و  [در بحث
قوق و گردد و تساوي زن با مرد در ح شارع يعني با احكام شرعي بر او مسجل مي

  شان در همه احكام شرعي مؤيد اين حقوق و تكاليف. تكاليف يعني بيان برابري
له با اين پرسش همراه است كه احكام شرعي تا چه حدي زن و احال طرح اين مس

گيرد؟ آيا اين اصول همه زنان و مردان را در احكام شرعي همچنين  مرد را در بر مي
يرد؟ آيا براي اختصاص برخي احكام به يكي از گ در بر مي احكام مبين حقوق و تكاليف

دو جنس دليلي را بيان نموده است؟ اگر، پاسخ مثبت است دليل شرعي آن چيست؟ و 
توان گفت زن در حقوق و تكاليف باتوجه  چنانچه دليلي براي آن وجود نداشته باشد مي

  به اصل فراگيري احكام، همانند مرد است مگر اينكه خالف آن ثابت شود.

  داليل علت بيان اصل مساوات زن و مرد در احكام شرعي -3210

  داليل مساوات زن و مرد در احكام شرعي و حقوق و تكاليف چنين است:
  يكم: علت و سبب تكليف در شريعت اسالمي
  دوم: فراگير بودن [عام بودن] شريعت اسالمي

ي زن و مرد براي اين كه روشن شود اصل در احكام شرعي و حقوق و تكاليف، برابر
  پردازيم. است، به بيان دو مسأله مي

  يكم: علت و سبب تكليف -3211

حديثي علت تكليف در احكام شرعي اسالمي اين است كه، انسان بالغ و عاقل باشد. 
گردد:  رفع تكليف مياز سه نفر «فرمايند:  نمايد كه مي نيز بر اين امر داللت مي �پيامبراز 

ي كه بيدار شود؛ پسربچه تا زماني كه بالغ شود و مجنون تا انساني كه خوابيده تا زمان
  ».مجنون تا زماني كه عاقل گردد«در روايتي هم آمده است: ». زماني كه به هوش بيايد

بنابراين هرگاه انسان به سن بلوغ رسيد و سخن و رفتارش در ميان مردم توانست 
شود؛ زيرا  م شرعي حكم ميبيانگر سالمت عقلش باشد به مكلف شدن او به انجام احكا
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شرط تكليف را دارد. پس منظور از مكلف، انسان بالغ عاقل است و بچه عاقل و انسان 
  1گيرند! بالغ غيرعاقل در حيطه آن قرار نمي

  شروط تكليف زن -3212

عقل و بلوغ، شرط تكليف احكام شرعي است و اين مفهوم در زن نيز مانند مرد 
غ شد و عاقل هم بود مكلف به احكام شرعي و مخاطب محقق است و زماني كه زن بال

گردد. در زير برخي  احكام است و حقوقي براي او اثبات و تكاليفي هم بر او واجب مي
گيرد، آورده شده  هاي شارع و احكام وارده در قرآن كه زن و مرد را در بر مي خطاب
  است:

−ä �الف)  Í‘$ ¡¡9 $# uρ èπ s%Í‘$ ¡¡9 $# uρ (# þθ ãèsÜ ø% $$sù $ yϑ ßγtƒÏ‰ ÷ƒr& �  ]38/  المائدة[  

اند، به عنوان كيفري از سوي  دست مرد و زن دزد را به كيفر عملي كه انجام داده«
  ».خدا قطع كنيد

èπ �ب)  u‹ÏΡ# ¨“9 $# ’ ÎΤ# ¨“9 $#uρ (#ρà$ Î# ô_$$ sù ¨≅ ä. 7‰ Ïn≡uρ $ yϑåκ÷] ÏiΒ sπ s:($ ÏΒ ;ο t$ù# y_ �   / 2[نور[  

  ». انه بزنيد،به هر زن زناكار و مرد زناكارى صد تازي «

è% šÏΖÏΒ÷σ≅ �ج)  ßϑù=Ïj9 (#θ‘Ò äótƒ ôÏΒ ôΜ Ïδ Ì�≈|Á ö/r& (#θÝàx	 øt s†uρ óΟ ßγy_ρã� èù 4 y7Ï9≡sŒ 4’ s1ø—r& öΝçλm; 3 
¨βÎ) ©! $# 7��Î7yz $yϑ Î/ tβθãè oΨ óÁ tƒ ∩⊂⊃∪ ≅ è% uρ ÏM≈uΖÏΒ÷σ ßϑù=Ïj9 zôÒ àÒøó tƒ ôÏΒ £ÏδÌ�≈|Á ö/r& 

zôà x	 øt s† uρ £ßγy_ρ ã� èù �   / 31-30[نور[  

اي پيغمبر! به مردان مؤمن بگو: (آنان موظفند كه از نگاه به عورت و محل زينت «
هاي خويش را (با پوشاندن و دوري  نامحرمان) چشمان خود را فرو گيرند و عورت

از پيوند نامشروع) مصون دارند ... و به زنان مؤمنه بگو: چشمان خود را (از 

______________________ 
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هاي خويش را (با پوشاندن و  ) و عورتچراني نكنند نامحرمان) فرو گيرند (و چشم
  ».دوري از رابطه نامشروع) مصون دارند

$ �د)  tΒuρ tβ%x. 9ÏΒ ÷σßϑÏ9 Ÿωuρ >πuΖÏΒ÷σãΒ # sŒÎ)  |Ós% ª! $# ÿ…ã&è!θ ß™u‘uρ # �� øΒr& β r& tβθ ä3tƒ ãΝßγs9 äο u�z� Ïƒø: $# 

ô ÏΒ öΝÏδÌ� øΒr& �   / 36[احزاب[  

غمبرش داوري كرده باشند (و آن را هيچ مرد و زن مؤمني در كاري كه خدا و پي«
  ».مقرر نموده باشند) اختياري از خود در آن ندارند

¡šÏϑÎ=ó (βÎ¨  � )  ه ßϑø9 $# ÏM≈yϑÎ=ó¡ ßϑø9 $# uρ šÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# uρ ÏM≈oΨ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# uρ tÏGÏΖ≈s) ø9 $# uρ 

ÏM≈tFÏΖ≈s) ø9 $# uρ tÏ%Ï‰≈¢Á9$# uρ ÏM≈s%Ï‰≈¢Á9$# uρ t Î�É9≈¢Á9$# uρ ÏN≡u�É9≈¢Á9$# uρ tÏè Ï±≈y‚ ø9 $#uρ 

ÏM≈yè Ï±≈y‚ ø9 $# uρ tÏ% Ïd‰|Á tFßϑ ø9 $#uρ ÏM≈s%Ïd‰ |Á tFßϑø9 $# uρ tÏϑÍ×‾≈¢Á9 $#uρ ÏM≈yϑÍ×‾≈¢Á9 $# uρ 

šÏàÏ	≈ptø:$# uρ öΝßγy_ρã� èù ÏM≈sà Ï	≈ys ø9 $#uρ šÌ�Å2≡©%! $# uρ ©! $# #Z��ÏVx. ÏN≡ t�Å2≡©%!$# uρ 

£‰ tãr& ª! $# Μ çλm; Zο t� Ï	øó̈Β # ��ô_ r&uρ $ Vϑ‹Ïà tã �   / 35[احزاب[  

بردار فرمان خدا، و زنان  مردان و زنان مسلمان، مردان و زنان باايمان، مردان فرمان«
بردار فرمان خدا، مردان راستگو و زنان راستگو، مردان شكيبا، و زنان شكيبا،  فرمان

دار  مردان فروتن و زنان فروتن، مردان بخشايشگر و زنان بخشايشگر، مردان روزه
دار، مردان پاكدامن و زنان پاكدامن و مرداني كه بسيار خدا را ياد  و زنان روزه

كنند، خداوند براي همه آنان آمرزش و  كنند و زناني كه بسيار خدا را ياد مي مي
  ».پاداش بزرگي را فراهم ساخته است

اين آيه با توصيف زنان به اسالم و ايمان، بر اين اشاره دارد كه زنان مخاطب معاني 
ايمان و احكام آن هستند و به سبب انجام اين احكام با صفت مسلمان و مؤمن اسالم و 

هاي اسالم و ايمان با صفت  گونه كه مردان به سبب انجام خواسته اند همان توصيف شده
شوند و همچنين اشاره دارد كه زنان مسلمان مؤمن با مردان  مسلمان و مؤمن توصيف مي

انشان در پاداشي كه خداوند وعده داده يعني آمرزش، مسلمان مؤمن در برابر اسالم و ايم
  اند. مغفرت و پاداش بزرگ، مشترك و يكسان
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و چون زن، مخاطب احكام شريعت و مكلف به مضامين آن است خداوند همان   -
چيزي را كه به مردان مؤمن از ضايع نكردن كارهاي نيكو وعده داده، به زن نيز وعده داده 

گونه كه در آيات زير آمده  دهد. همان ها را نيز به او مي ترين پاداشاست و در برابر آن به
  است:

$<z �الف)  yf tFó™$$ sù öΝßγs9 öΝßγš/ u‘ ’ ÎoΤr& Iω ßì‹ÅÊ é& Ÿ≅uΗxå 9≅ Ïϑ≈tã Νä3Ψ ÏiΒ  ÏiΒ @�x. sŒ ÷ρ r& 4 s\Ρ é& ( 
Νä3àÒ ÷èt/ .ÏiΒ <Ù ÷è t/ ( t Ï% ©!$$sù (#ρã� y_$yδ (#θ ã_Ì� ÷zé& uρ  ÏΒ öΝÏδÌ�≈tƒÏŠ (#ρ èŒρé& uρ ’ Îû ’ Í?‹Î6y™ 

(#θ è=tG≈s%uρ (#θ è=ÏFè% uρ ¨βt� Ïe	 x. _{ öΝåκ÷] tã öΝÍκÌE$ t↔ Íh‹y™ öΝßγ̈Ψ n=Ï{ ÷Š_{ uρ ;M≈̈Ζy_ “Ì� øg rB  ÏΒ $pκÉJ øtrB 

ã�≈yγ÷Ρ F{ $# $\/# uθrO ôÏiΒ Ï‰ΨÏã «! $# 3 ª! $# uρ …çν y‰Ψ Ïã ßó¡ ãm É># uθ ¨W9   ]195[آل عمران /        � #$

شان داد كه، من عمل هيچ  ان را پذيرفت و پاسخآنگاه پروردگارشان دعاي ايش«
كسي از شما را كه به كار پرداخته باشد خواه زن باشد، يا مرد ضايع نخواهم كرد. 

هاي خود  برخي از شما از برخي ديگر هستيد، آنان كه هجرت كردند و از خانه
هر رانده شدند و در راه من اذيت و آزارشان رساندند و جنگيدند و كشته شدند. 

ها در  آورم. بهشتي كه رودخانه بخشم و به بهشتشان در مي آينه گناهانشان را مي
زير آن روان است. اين پاداشي از سوي خدا (ايشان را) است، و پاداش نيكو تنها 

  ».نزد خداست

Νä3àÒ«زمخشري درباره معناي » الكشاف«در تفسير  ÷èt/ .ÏiΒ <Ù ÷è t/ (  « :مردان و «آمده است
اي است كه، مشاركت زنان را  نماييم. اين جمله معترضه مي را به اصلي واحد جمعزنان شما 

  1نمايد. با مردان در برابر وعده الهي ـ كه در اين آيه ذكر گرديده ـ بيان مي

‰y �ب)  tãuρ ª!$# šÏΖÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# ÏM≈oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# uρ ;M≈̈Ζy_ “Ì� øg rB  ÏΒ $yγÏG øtrB ã�≈yγ÷ΡF{ $# tÏ$ Î#≈yz 

$ pκ� Ïù zÅ3≈|¡ tΒuρ Zπt6 ÍhŠsÛ † Îû ÏM≈̈Ζy_ 5β ô‰ tã 4 ×β≡uθ ôÊÍ‘uρ š∅ ÏiΒ «! $# ç�t9 ò2 r& 4 y7Ï9≡sŒ uθ èδ 

ã—öθ x	 ø9 $# ÞΟŠÏàyè ø9   ]72[توبه /   � #$

______________________ 

  .456، ص 1تفسير الكشاف، زمخشري، ج  -1
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ها و درختان) آن  خداوند به مردان و زنان مؤمن بهشت را وعده داده كه، در زير (كاخ«
هاي پاكي را در بهشت جاويدان  مانند و خانه جويبارها روان است و جاودانه در آن مي

به آنان وعده داده است (كه جاي ماندگاري هميشگي و زندگي سرمدي است. از همه 
مهمتر خداوند خشنودي خويش را بديشان وعده داه است كه) خشنودي خدا باالتر از 

  ».هر چيز است. پيروزي بزرگ همين است
آيه آمده است، مساوي و يكسان  مردان و زنان مؤمن در وعده خداوند به آنچه در اين

  هستند.

≅tΒuρ ö∅ �ج)  yϑ÷ètƒ zÏΒ ÏM≈ys Î=≈¢Á9 $#  ÏΒ @� Ÿ2sŒ ÷ρ r& 4 s\Ρ é& uθèδ uρ ÖÏΒ÷σ ãΒ y7Í×‾≈s9 'ρ é' sù 

tβθ è=äz ô‰ tƒ sπ ¨Ψ yfø9 $# Ÿωuρ tβθ ßϑn=ôà ãƒ # Z��É) tΡ �   / 124[نساء[  
كساني كسي كه كار شايسته انجام دهد و مؤمن باشد خواه مرد، يا زن چنان «

  ».داخل بهشت شوند و كمترين ستمي بدانان نشود
كنند به ورود به  خداوند مردان و زناني را كه به احكام شرع و كارهاي نيكو عمل مي

بهشت وعده داده و اين امر بر برابري مردان و زنان در وجوب ايمان و كارهاي نيكو و 
  نمايد. پاداش يكسان، اشاره مي

ô  �د)  tΒ Ÿ≅Ïϑ tã $ [s Î=≈ |¹  ÏiΒ @�Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4 s\Ρé& uθ èδ uρ Ö ÏΒ ÷σ ãΒ …çµ ¨Ζt�Í‹ósãΖn=sù Zο4θu‹ym 

Zπ t6 ÍhŠsÛ ( óΟ ßγ̈Ψtƒ Ì“ôf uΖ s9uρ Νèδ t�ô_ r& Ç |¡ ômr'Î/ $ tΒ (#θçΡ$ Ÿ2 tβθè=yϑ ÷è tƒ �   / 97[نحل[  
هر كس چه زن، چه مرد كار شايسته انجام دهد و مؤمن باشد، بدو (در اين دنيا) «

بخشيم و (در آن دنيا) پاداش آنان را برطبق بهترين  ندي ميزندگي پاكيزه و خوشاي
  ».كارهايشان خواهيم داد

اين آيه زن و مرد را مخاطب ايمان قرار داده و به سبب داشتن ايمان و انجام دادن 
  ها را وعده داده است. عمل صالح زندگي پاك و طيب و بهترين پاداش
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  دوم: فراگير و عام بودن شريعت -3215

ها  هاي شريعت اسالمي عام بودن آن است به اين معنا كه براي همه انسان ژگياز وي
ها و شهرهاي مختلف آن فرستاده شده است. خداوند متعال  زن و مرد، نژادها، منطقه

  فرمود است:

� ö≅è% $yγ•ƒ r'‾≈ tƒ ÚZ$ ¨Ζ9$# ’ÎoΤÎ) ãΑθß™u‘ «!$# öΝà6 ö‹s9Î) $ �èŠÏΗ sd �   / 158[اعراف[  
  ».: من فرستاده خدا به سوي جملگي شما هستماي پيغمبر! بگو«

  فرمايد: و نيز مي

� !$ tΒ uρ y7≈ oΨù=y™ö‘ r& āωÎ) Zπ ©ù !$ Ÿ2 Ä¨$ ¨Ψ= Ïj9 #Z��Ï±o0 # \�ƒ É‹ tΡuρ �     ] / 28سبا[  
رسان (مؤمنان به سعادت ابدي)  ايم تا مژده ما تو را براي جملگي مردمان فرستاده«

  ».يدهنده (كافران به شقاوت سرمدي) باش و بيم
  1شود. بدون اختالف بين علما شامل زن نيز مي» الناس«مفهوم لفظ 

  براي هدايت زن و مرد مبعوث شده است �محمد -3216

شود مبعوث  را براي همه مردم كه شامل زنان نيز مي �خداوند متعال، سرور ما محمد
ايم و باتوجه  نمايد، آورده اي را كه داللت بر اين امر مي نموده است. در سخن پيشين، آيه

از جمله آن اند،  به روشني اين حقيقت فقها نيز به اين مسأله اشاره و آن را تأييد نموده
براي زنان و مردان به تساوي مبعوث  �پيامبر«كه گفته است:  /سخن ابن حزم ظاهري

 2».براي مردان و زنان خطابي واحد و يكسان استشده و خطاب خداوند و پيامبر او 
براي زنان هم،  �و ما يقين داريم كه، پيامبر«در ادامه سخنش گفته است:  همچنينايشان 

طور  مانند مردان مبعوث شده و رعايت شريعت اسالم بر آنها الزم و واجب است همان
گيرد شامل  طور كه مردان را در بر مي كه بر مردان واجب است و عبادات و احكام همان

______________________ 

  .111، شوكاني، ص ارشاد الفحول -1

  .324، ص 3االحكام، ابن حزم، ج  االحكام في اصول -2
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و سنت و اجماع براي اختصاص آن به مردان يا زنان شود. مگر دليلي از قرآن  زنان نيز مي
گرداند، كارهايي را كه شامل همه ـ  وجود داشته باشد و همه اين موارد واجب و الزم مي

  1».شود تنها اختصاص به مردان نيابد زن و مرد ـ مي
سه نفر از اجر و «در روايتي از امام بخاري كه در صحيحش آورده، آمده است:  -

رابر برخوردارند: مردي از اهل كتاب كه به پيامبرش ايمان آورده و سپس به پاداش دو ب
  ».ايمان بياورد ... الي آخر �محمد

حكم زن اهل كتاب مانند مرد «ابن حجر عسقالني در شرح اين حديث نوشته است: 
اهل كتاب است، همان طوري كه در اكثر احكام زنان و مردان مسلمان يكسان هستند مگر 

  2ر اختصاص حكم بر مردان علتي وجود داشته باشد.اينكه د

  3هاي خطاب شريعت و ميزان شمول آنها بر زنان و مردان صيغه -3218

از مباحث مربوط به عام بودن شريعت، مبحث الفاظ است كه در قرآن و سنت بيان 
يا گيرد،  شود كه آيا اين الفاظ زنان و مردان را در بر مي شده است و اين سؤال مطرح مي

فقط اختصاص به يكي از اين دو گروه دارد؟ البته تأثير اين الفاظ را بر اصل مساوات زن 
و مرد در احكام شريعت ذكر نموديم و اين اصل، اصلي است كه مقتضي عام بودن 

  شريعت است.
اي  ي جمع، در بر دارنده احكام شرعي هاي شرعي به صيغه روشن است كه خطاب

فان را مورد خطاب قرار داده و زنان را نيز به علت وجود شرط است كه با آنها شارع مكل
گيرد. پس آيا معناي اين سخن اين است كه  تكليف در آنان و عام بودن آن در بر مي

______________________ 

  .328همان، ص  -1

  .192، ص 1البخاري به شرح العسقالني، ج  صحيح -2

. األحكام، 79، ص 2، المستصفي، غزالي، ج 324- 328، صص 3االحكام في اصول االحكام، ابن حزم، ج  - 3

  .53- 55، صص 1ي التوضيح، تفتازاني، ج التلويح عل ، شرح246- 249، صص 2آمدي، ج 
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هاي شريعت ـ با صيغه جمع يا به الفاظي كه به هر شكل داللت بر جمع مردان  خطاب
  يگرد؟ كند ـ زنان را نيز در بر مي

  آيد: ياج به تفصيل دارد كه، در زير ميپاسخ اين پرسش احت

گيرد  يكم: الفاظ جمعي كه اختصاص به مردان دارد زنان را در بر نمي -3219

  و برعكس

كه » الرجال«شود و برعكس، مانند لفظ  الفاظي كه مختص مردان است شامل زنان نمي
گونه از  علما اين 1كه مختص زنان است. به اجماع» النساء«تنها براي مردان و لفظ 

گيرد اگرچه  هاي جمع در خطاب شرعي به هر گروه، گروه ديگر را در بر نمي صيغه
مفهوم جمع هم داشته باشند. مگر دليلي از بيرون لفظ (قرينه خارجي) به آن داللت كند و 

  اين به معناي ورود آنها در خطاب شرعي نيست.

و مردان  زناندوم: الفاظ جمع باتوجه به اصل وضع آنها شامل  -3220

  شود مي

در زبان عربي الفاظي وجود دارد كه باتوجه به اصل آن همه مردان و زنان را در بر 
و » االنس«و » الناس«گيرد و عالمت مؤنث و مذكر در آن تأثيري ندارد مانند لفظ  مي

وارد شوند، به اجماع  �و اين الفاظ هرگاه در نصوص شرعي، قرآن و سنت پيامبر» البشر«
  گيرد مانند سخن خداوند كه فرمود است: وه زن و مرد را در بر ميهر دو گر

� $ pκ š‰ r'‾≈tƒ â¨$ ¨Ζ9$# (#θ à)®?$# ãΝä3 −/ u‘ “Ï% ©! $# /ä3 s) n=s{  ÏiΒ <§ ø	‾Ρ ;ο y‰Ïn≡uρ �     / 1[نساء[  

    »آفريد پروا نماييد؛» نفس واحدى«اى مردم، از پروردگارتان كه شما را از «
  و 

______________________ 

اجماع: در لغت به معناي عزم و تصميم بر انجام كاري است و در اصطالح اصوليون عبارت است از:  -1

مانند اجماع بر  �انفاق نظر مجتهدان امت اسالمي در عصري از عصور بر حكمي شرعي پس از وفات پيامر

)(اينكه ارث جده 
6
  ت.اس 1
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� $ yγ•ƒ r'‾≈tƒ ÚZ$ ¨Ζ9$# ’ ÎoΤÎ) ãΑθß™u‘ «! $# öΝ à6 ö‹s9Î) $ �èŠÏΗsd   �  ] / 158اعراف[  

  »اى مردم، من پيامبر خدا به سوى همه شما هستم«بگو: «   

يك جز با دليل  شود، به هيچ سوم: الفاظي كه شامل مردان و زنان مي -3221

  يابد اختصاص نمي

شود و به  زنان ميشان شامل مردان و  الفاظي همانند (ما) و (من) باتوجه به اصل وضع
گيرد و  يابد. اين الفاظ زنان را نيز در بر مي هيچ يك جز با دليلي خاص اختصاص نمي

  تنها ويژه مردان نيست. خداوند متعال در اين باره فرموده است:

� ∅ tΒuρ ö≅yϑ ÷ètƒ zÏΒ ÏM≈ys Î=≈¢Á9 $# ÏΒ @�Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4 s\Ρ é& uθ èδuρ ÖÏΒ÷σ ãΒ y7Í×‾≈s9 'ρ é' sù 

tβθ è=äz ô‰ tƒ sπ ¨Ψ yfø9 $# Ÿωuρ tβθ ßϑn=ôà ãƒ # Z��É) tΡ �  ] / 124نساء[  

در حالى كه مؤمن  -چه مرد باشند يا آن-و كسانى كه كارهاى شايسته كنند «
شوند، و به قدر گودى پشت هسته خرمايى مورد  باشند، آنان داخل بهشت مى

  »گيرند ستم قرار نمى
گرفت تقسيم در دنباله آيه  ر نميو اگر لفظ (من) در آيه عام نبود و مرد و زن را در ب

  چه معنايي در بر داشت كه فرموده: 

� ÏΒ @� Ÿ2sŒ ÷ρ r& 4 s\Ρé& �  ] / 124نساء[  

  »خواه مرد باشد يا زن«

  اي كه عالمت مذكر يا مؤنث دارد الفاظ جمع يا صيغه -3222

در  كه» افعلوا«و » المسلمين«دارد؛ مانند  1هايي كه عالمت تذكير الفاظ جمع يا صيغه
آن ضمير متصل جمع مذكر (واو) وجود دارد و كلماتي كه عالمت تأنيث دارد مانند 

هاي جمع، گروهي از فقها بر اين باورند  درباره اين الفاظ و صيغه». إفعلن«و » المسلمات«
هاي جمعي كه براي مردان است، بر زنان داللت ندارد مگر با دليل و  كه الفاظ يا صيغه

______________________ 

  تذكير: مذكر بودن، تأنيث: مؤنث بودن. -1
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شود مگر با دليل، و  الفاظي كه به زنان مربوط است، شامل مردان نميها و  همچنين صيغه
  اين قول مذهب شافعيه و جمهور حنفيه است.

هاي جمعي كه عالمت مذكر دارند؛ شامل زنان هم  حنابله و ظاهريه معتقدند كه صيغه
طور كه  شود، مگر دليلي بر عدم ورود زنان در اين جمع وجود داشته باشد. همان مي
  .»استوصوا بالنساء خيراً «فرمود:  �برپيام

شود؛ زيرا زنان در اين حديث در  به مردان است و شامل زنان نمي» استوصوا«خطاب 
  اند. جايگاه موصي به، قرار گرفته

اند  هاي جمع مذكر استدالل نموده گروه اول: يعني قائالن به عدم ورود زنان در صيغه
شود و خطاب زنان با  رد كه با آن تعبير ميبه اينكه براي هر معنايي لفظي وجود دا

است. و جمع مذكري كه عالمت تذكير در آن وجود دارد، » إفعلوا«و مردان با » إفعلن«
هر » المسلمات«و جمع مؤنثي كه عالمت تأنيث در آن وجود دارد مانند » المسملون«مانند 

د و راهي براي قرار ها اختصاص به گروه معيني از زنان و مردان دار كدام از اين جمع
دادن لفظ بر غيرمعنايي كه براي آن وضع شده مگر با دليل وجود ندارد. به همين سبب 

دهد، دو لفظ براي جمع مذكر  خداوند در قرآن وقتي كه حكم را به هر دو گروه تعميم مي
  برد آنجا كه فرموده است:  و مؤنث به كار مي

� ¨βÎ) šÏϑ Î=ó¡ ßϑø9 $# ÏM≈yϑÎ=ó¡ßϑ ø9 $#uρ šÏΖÏΒ÷σ ßϑ ø9 $#uρ ÏM≈oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# uρ          � / 35[احزاب[  

گرفت؛ پس چرا  هاي جمع مذكر، زنان را نيز در بر مي و اگر اين گونه صيغه
  آورده است؟» المؤمنين«را بعد از » المؤمنات«و » المسلمين«را بعد از » المسلمات«

هاي جمع مذكر استدالل  هگونه صيغ يعني قائالن به ورود زنان در اينگروه دوم: 
اند به اينكه زنان و مردان وقتي كه اجتماع نمايند و مورد خطاب قرار گيرند يا از آنها  كرده

خبري داده شود، همانند خبر دادن از مردان (ذكور) در حالت انفراد است و تفاوتي ميان 
  موده است:شايع و عام است و خداوند متعال فرآنها وجود ندارد. اين اسلوب و روش، 

� $ oΨ ù=è% (#θäÜ Î7÷δ $# $pκ÷] ÏΒ $ YèŠÏΗsd  �  ]38/  البقرة[  
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  »!ديياز آن، فرود آ يهمگ: «ميگفت«
كند  و همسرش حوا و دشمن آنها شيطان است و داللت مي �اين آيه خطاب به آدم

بر اينكه، براي خطاب به مردان به شكل خاص لفظ واحدي در زبان عربي غير از لفظي 
وجود ندارد. مگر با توضيحي اضافي يا دليلي كه بيان نمايد در بر گيرد، كه هر دو را 

شود. اينكه خداوند متعال فرموده  هدف از اين جمع تنها ذكور هستند و شامل اناث نمي
  است:

� ¨βÎ) š Ïϑ Î= ó¡ßϑ ø9$# ÏM≈yϑ Î= ó¡ßϑ ø9$# uρ š ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# uρ ÏM≈ oΨÏΒ ÷σßϑ ø9$# uρ �  

همراه با (المسلمين و المؤمنين) براي تأكيد » المؤمنات« و» المسلمات«در اين آيه لفظ 
  فرمايند:  يا تكرار آمده است مانند سخن خداوند متعال وقتي كه مي

� tΒ tβ%x. # xρß‰ tã °!  ÏµÏG x6Í×‾≈n=tΒuρ  Ï&Î# ß™â‘uρ Ÿ≅ƒÎ�ö9 Å_ uρ Ÿ≅8 s3‹ÏΒ uρ �     ]98/ ةبقرال[  

    »باشد ليكائيو م ليكه دشمن خدا و فرشتگان و رسوالن او و جبرئ يكس«
با وجود اين كه جبرئيل و ميكاييل از مالئكه هستند اما خداوند باز نام آنها را آورده 

  است.
براي من [زيدان] واضح است كه تفاوت بين دو گروه اثري در اين مسأله ندارد و  -

هاي جمع مذكر آمده شامل زنان  گونه صيغه هاي شرعي با اين احكام اسالمي در خطاب
شود مگر دليلي بر اختصاص اين احكام به ذكور وجود داشته باشد و اين همان  م ميه

چيزي است كه، در اين بحث براي ما اهميت دارد و هر دو گروه در حصول اين نتيجه 
اند و هيچ اختالفي باهم ندارند هرچند در راه رسيدن به آن اختالف دارند و در واقع  متفق

لفظ جمع مذكر براي مؤنث است كه گروه اول آن را منع اختالف آنها در مورد شمول 
و گروه دوم بر اين  داند، مگر دليلي بر اين شمول و عموميت وجود داشته باش نموده
گيرد. مگر دليلي  اند كه جمع مذكر باتوجه به اصل وضع لغوي، زنان را نيز در بر مي عقيده

  براي عدم ورود آنها در اين جمع وجود داشته باشد.
گردد؛  ليل قطعي بر عام بودن شريعت ارائه شد و گفتيم اين عموم شامل زنان نيز ميد

زيرا از مقتضيات عام بودن شريعت آن است كه، زنان، چون شرط تكليف دارند، مخاطب 
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هاي شارع با صيغه جمع زنان را نيز در بر  احكام باشند. پس اصل اين است كه خطاب
به يكي از دو گروه داشته باشد. همچنين گروه اول گيرد مگر دليلي براي اختصاص  مي

تغليب و جواز ورود در جمع مذكر براي زنان را وقتي كه علتي بر آن وجود داشته باشد، 
  اند. منع ننموده

  كه فرموده است: �در شرح حديث پيامبر» عسقالني«
   .»م من سلم المسلمون من لسانه و يدهلالمس«
  ».از زبان و دست او در امان باشند كسي است كه، مسلمانانمسلمان «

ذكر جمع «ـ و بخاري آن را روايت نموده ـ به اين مطلب اشاره كرده و گفته است: 
  1».گردد است و شامل زنان مسلمان نيز مي بمذكر ـ المسلمون ـ در اينجا براي تغلي

ها اين است كه حكم زنان  امام عيني در شرح اين حديث گفته است: از جمله پرسش
مسلمان در اين مسأله باتوجه به اينكه در اين حديث لفظ ـ المسلمون ـ با جمع مذكر 

طوري كه در  اند: زنان در حكم اين مسأله همان آورده شده، چيست؟ فقها در پاسخ گفته
و اين در واقع  2»شوند ها وجود دارد، از جهت تغليب وارد مي ساير نصوص و خطاب

  كه عسقالني و عيني آن را نياورده باشند. نشانه عموميت شريعت است هرچند

  ي مفرد مذكر و ميزان شمول آن براي زنان صيغه -3224

دهنده عهد نباشد ـ و مفرد معرف به  تعريف ـ وقتي كه نشان» ال«مفرد مذكر معرف به 
شود و چون اين صيغه در  ها و الفاظ عموم است و شامل زنان هم مي اضافه، از صيغه

هاي آن،  گيرد و از نمونه ارد شود، همه مكلفان مرد و زن را در بر ميهاي شارع و خطاب
  است كه فرموده: �اين سخن پيامبر

  .»لغيره ما يحب لنفسه حبال يؤمن أحدکم حتی ي«

______________________ 

  همان. -1

  .133، ص 1عمده القاري شرح صحيح البخاري، عيني، ج  -2
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پسندد براي  شود مگر اينكه آنچه را براي خود مي ايمان هيچ يك از شما كامل نمي«
  ».برادرش هم بپسندد

مسلمان كسي است كه ديگر « »يدهمن سلم المسلمون من لسانه و مسلم لا« و نيز فرموده:
  .»مسلمانان از دست و زبان او در امان باشند

هاي شارع و احكام و نيز حقوق و  توان گفت خطاب بنا به آنچه گذشت، مي -
تعريف مفيد عموم و يا به » ال«واجباتي كه به صيغه جمع مذكر يا مفرد مذكر همراه با 

شوند مگر اينكه دليلي بر  اند، شامل زنان هم مي ر همراه با اضافه وارد شدهصيغه مفرد مذك
  اختصاص آن حكم و يا خطاب به يكي از دو گروه وجود داشته باشد.

  



 

  جستار هشتم:

  تنوع حقوق و تكاليف و تفاوت آنها

  تفاوت حقوق و تكاليف ميان زنان و مردان -3226

ليف، بدان معنا نيست كه هيچ تفاوتي ميان اصل تساوي زنان و مردان در حقوق و تكا
هاي مشخصي است  ها، معاني و صفت آنها وجود ندارد. زيرا احكام شرعي مبني بر علت

باشند. پس چنانچه مكلفان، زنان و مردان، در  كه، همه يا برخي از آن، شرط اين احكام مي
اگر شرايط تفاوت داشته  شرايط احكام برابر باشند حتماً در احكام هم برابر خواهند بود و

باشند حتماً در خود احكام و در مواردي از حقوق و واجبات كه احكام آنها را اثبات 
  نمايند، نيز متفاوت خواهند بود. مي

شريعت اسالمي در بيان احكام خود هميشه با قانون تساوي و تفاوت هماهنگ است 
و دو چيز  .ام نيز مساوي هستندو در نتيجه دو چيز كه شرط مشترك و برابر دارند در احك

كه شرط متفاوت دارند احكام آنها نيز متفاوت است و اين شيوه استوار و محكم مساوات 
نمايد و مقتضاي عدل و سنت الهي در تشريع احكام  حقيقي بين مكلفان را ايجاد مي

  باشد. طور كه مبين سنت خداوند در ثواب و عقاب نيز مي است، همان
هاي زيادي  نمونه«ه قانون تساوي و تفاوت اشاره نموده و فرموده است: امام ابن قيم ب

ترين داليل عظمت و شكوه اين شريعت و مطابقت آن با عقل سليم و  (كه شما) از روشن
فطرت سالم ذكر كرديد بين احكام اين صور تفاوت قائل شده است. زيرا اين احكام 

است و اگر در مورد آنها احكام  صفات مختلفي دارند كه مستلزم تفاوت در احكام
شد و جدايي اين دو صورت نيز مشكل  گردد سبب ايجاد پذيرش مي يكساني صادر مي

توانست بگويد كه شريعت ميان دو صورت مختلف را يكسان گرفته و  شود و كسي مي مي
غيرمشابه خود از لحاظ حكم قرين ساخته است. در اين صورت يا  چيزي را با يك چيز

شد بلكه براساس  ها، به خاطر حكم از صورت ديگر متمايز نمي از آن صورتهيچ يك 
گشت كه اختصاص آن صورت به آن حكم را واجب گردانده است. بر  معنايي متمايز مي

كردند كه  همين اساس دو صورت تنها در حالتي دو صورت حكم مشترك را پيدا مي
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از اين رو افتراق آن دو صورت از داراي معني مشتركي باشند كه مستلزم آن حكم باشد. 
لحاظ معنايي كه مستلزم آن حكم شده است، زياني در پي ندارد، همچنان كه اشتراك در 

مختلف در معنايي كه مستلزم آن حكم شده است سودي در پي ندارد؛ زيرا آنچه صورت 
كام در اين اشتراك و افتراق (حكم) معتبر است، صرفاً معنايي است كه به خاطر آن، اح

  نظر چه از لحاظ وجود و چه از لحاظ عدم، تشريع شده است. مورد
كنيم كه شريعت اسالمي در واجبات و  بر پايه قانون تساوي و تفاوت مالحظه مي -

ايمان و عبادات مانند نماز، روزه، حج و زكات به سبب اشتراك آنها در شرط تكليف و 
معتقد به تساوي زن  يعت اسالميوجوب يعني عقل و بلوغ مساوات قايل شده است. شر

است زماني كه در شرايط تحقق آن مساوي باشند و در نتيجه حق  قو مرد در حقو
شود. زيرا شرط اين حق، داشتن مال و اهليت است  مالكيت براي زن همانند مرد ثابت مي

و هر دوي اين شرايط در زن همانند مرد وجود دارد. و در عين حال بين زن و مرد در 
به سبب تمايز مباني آنها تفاوت قايل شده است براي نمونه حق تعدد ي از حقوق، برخ

زمان چند  تواند مانند مرد هم همسر براي مرد ثابت و براي زن گناه است؛ زيرا زن نمي
همسر داشته باشد. در زن مانعي وجود دارد كه مرد اين مانع را ندارد و آن، اين كه زن 

تعدد همسر براي زن در آن واحد، منجر به اختالط نطفه و شود و در نتيجه  حامله مي
  گردد و اين مسأله در تعدد زوجات براي مرد متصور نيست. نسب مي

شريعت اسالمي در حقوق زن و مرد زماني كه در مباني مساوي باشند قايل به 
  مساوات است و وقتي كه متفاوت باشند به تفاوت معتقد است.

گردد  حقوق زن و مرد كه تساوي ميان آنها منجر به فساد مي هاي تفاوت در از نمونه -
يابد، اين است كه مرد حق دارد  تطابق مي »درء المفاسد أولي من جلب المنافع«و با قاعده 

بدون شرط همراه به مسافرت دور و نزديك برود. در حالي كه زن مشروط به دو شرط 
رت طوالني كه موجب قصر و جمع تواند به مساف همراهي شوهر يا خويشاوند محرم مي

نماز باشد، برود. در سفر زن به حج نيز به اين مسأله توجه شده و شرط توانايي براي 
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شود بلكه بستگي به  وجوب حج تنها محدود به داشتن توشه، مركب و امنيت راه نمي
  وجود زوج يا محرمي دارد كه در اين سفر او را همراهي نمايد.

در برخورداري از حقي معين را در مقتضيات و تحقق  علت تفاوتگاهي اوقات 
تر و تواناتر از  توان بررسي كرد. براي نمونه درباره حق حضانت، زن شايسته هدف آن، مي

مرد است و زن حق نگهداري از كودك خود را دارد و حق او مقدم بر حق پدر است زيرا 
تر براي انجام مقتضيات دار اش قادرتر و صالحيت مادر به سبب سرشت و طبيعت فطري

  اين حق است.
همچنين گاهي زن و مرد در امري واجب به علت تفاوت در توانايي انجام آن، با 

كه جهاد فرض كفايي باشد بر مرد واجب و بر زن همديگر تفاوت دارند مثالً وقتي 
غيرواجب است مگر براي همه تبديل به فرض عين شود و [در غير اين صورت] امر به 

اي سرشته شده  خواهد بود كه بيان شد؛ زيرا قوت و قدرت جسماني مرد به گونه صورتي
است كه او از زن براي انجام اين كار مهم و واجب، تواناتر است. برخي معتقدند كه 
جنگ، جهاد در راه خداست و شرط آن قدرت بر انجام جهاد است و قدرتي كه بايسته 

شود لذا جنگ بر مردان واجب است. ولي در  يجنگ است به طور معمول در مردان پيدا م
گردد و هرگاه به وجودش نياز باشد، بايد در  حالت بسيج عمومي بر زن نيز واجب مي

و پختن غذا پاسخ جنگ شركت و به نيازهاي جنگي رزمندگان براي مداواي مجروحان 
  دهد و در صورت نياز نيز جنگ كند.

هاي  توزيع واجبات باتوجه به مناسبتگاهي تفاوت زن و مرد در واجب معيني به 
يابد. براي  گردد و عدالت و مصلحت براي هر دو تحقق مي طبيعي هر يك از آنها برمي

نمونه نفقه زن بر مرد واجب و توجه به كارهاي منزل بر زن واجب شده است در توزيع 
 اين دو واجب تحقق عدالت و تناسب رعايت و مالحظه شده است؛ زيرا مرد به طور

معمول براي به دست آوردن روزي و نفقه نسبت به زني كه مشغول انجام كارهاي خانه و 
گونه اعمال نسبت  تربيت فرزندان و ... است، قدرت بيشتري دارد و البته زن در انجام اين

  به مرد تواناتر است.
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  تفاوت و تنوع در حقوق و واجبات باتوجه به تفاوت جايگاه مدني -3232

ف بين زن و مرد باتوجه به تفاوت جايگاه مدني براي هر دوي آنها حقوق و تكالي
متفاوت و متنوع است. زن از اين جهت كه انساني از فرزندان آدم و فردي از افراد جامعه 
است داراي حقوق و تكاليفي است. اما به اعتبار اينكه همسر و مادر و دختر و خواهر 

به اين اعتبارات دارد. مرد هم به جهت اين اي هم باتوجه  است، حقوق و تكاليف اضافه
كه انساني از فرزندان آدم و فردي از افراد جامعه است داراي حقوق و تكاليفي است و به 

  نمايد، نيز حقوقي دارد. اعتبار اين كه نقش شوهر و پدر و پسر را در خانواده ايفا مي
  

آورده شد، حقوقي بيشتر و شايان ذكر است كه به طور كلي زن باتوجه به اعتباراتي كه 
ي زن هرچند كه خود ثروتمند  تكاليف كمتري نسبت به مرد دارد. براي نمونه حق نفقه

باشد بر عهده شوهرش و پيش از ازدواج بر عهده پدر است. چنانچه شوهر فقير باشد، 
زن مكلف نيست، در پي كسب نفقه برود. در حالي كه پسري فقير كه ت وانايي كسب و 

ه به شود و پدر موظف به پرداخت نفق نفقه خود ميمين دارد ملزم به انجام كار و تر را كا
پردازد زيرا دختر مجبور به انجام كار  طه دختر فقيرش ميگونه كه نف گردد، آن او نمي

  گردد. نمي
توجه و محبت شرع در حق زن بيشتر از توجه و محبتي است كه در حق مرد نموده 

اند، آمده است:  ت. در حديثي كه ابوداود و ترمذي روايت كردهزيرا به آن سزاوارتر اس
  اهللا! چه كسي شايسته است كه، در حق او نيكويي كنم؟ پرسيدم: يا رسول«

فرمود: مادرت. گفتم: و بعد از آن چه كسي؟ فرمود: مادرت، گفتم: و بعد از آن چه 
تر و  سپس، نزديك. تكسي؟ فرمود: مادرت، گفتم: و بعد از آن چه كسي؟ فرمود: پدر

  ...».و  1تر نزديك
و درباره دختر فرموده است: دختر حق رعايت و مراقبتي [ويژه] دارد و در حديثي 

  شريف فرموده است:

______________________ 

  .46، ص 1به روايت: ابوداود و ترمذي، تيسيرالوصول إلي جامع االصول، ابن الديبع الشيباني، ج  -1



    

  77  سالم سكونت داردكه در داراإل حقوق زن مسلمانيبخش دوم: 
  

  .1»من ابتلی بهذه البنات بشیء فأحسن إليهن کن له سترًا من النار«
به  هاي آنان شد ـ و با آنان هر كس صاحب دختراني شد ـ متحمل مشكالت و هزينه«

  ».شوند نيكي رفتار نمايد، [آنان] براي او در برابر آتش جهنم سپري مي
  فرمود: �روايت شده كه پيامبر» �ابوسعيد خدري«از 
بهن و احسن إليهن و زوجهن فله نتين فأدمن عال ثالث بنات أو ثالث أخوات، أو أختين أو ب«
  2»ةالجن
و دختر را سرپرستي و تربيت هر كس، سه دختر و يا سه خواهر يا دو خواهر و يا د«

كند و با آنها به نيكويي رفتار نمايد و آنها را روانه خانه بخت [شوهر] نمايد، بهشت از آن 
  ».اوست
  
  

______________________ 

  .49به روايت بخاري، مسلم و ترمذي، همان، ص  -1

  د و ترمذي، همان.به رواتي ابوداو -2



 

  :بخش دوم

  حقوق زن مسلماني كه در داراالسالم سكونت دارد

  

پيشگفتار -3234  

كه در اين بخش به بيان حقوق زن مسلمان ساكن در داراالسالم، از اين جهت  -1

جزو شهروندان آن با تابعيت اسالمي است، پرداخته شده است. يعني حقوق او 

شود و مراكز  در خانواده مسلمان به عنوان همسر يا دختر يا مادر بررسي مي

قانوني و خانوادگي ـ كه زن در آن جاي دارد، به ياري خدا ـ در بحث احكام 

  شود. خانواده مسلمان ذكر مي
  

  روش بحث -3230

هاي بسيار  بندي به سبب داشتن تابعيت به دولتي خالص حقوقي با تقسيم انسان -2

كنند. در اين بخش به بيان تقسيمات اين  دارد كه حقوقدانان بر پايه آن عمل مي

بندي  پردازيم. و بر اساس اين تقسيم حقوق به خصوصي، عمومي و سياسي مي

اين بخش سه گفتار شود. در  از زن مسلمان ساكن در داراالسالم سخن گفته مي

  بيان شده است:

  زن مسلمان ي: حقوق عمومكميگفتار 

 زن مسلمان يدوم: حقوق خصوص گفتار

  زن مسلمان ياسيحقوق سگفتار  سوم: 



 

  گفتار يكم:

  حقوق عمومي زن مسلمان

  حقوق عمومي چيست؟ -3236

زيرا انسان زماني كه در جامعه و حقوق عمومي، همان حقوق ضروري انسان است، 
اش از اين حقوق ممكن  نيازي آيد و بي كند از شهروندان آن به شمار مي لتي زندگي ميدو

نيست. اين حقوق براي پشتيباني انسان از خود و حفاظت از آزادي و كرامت و انسانيتش 
  1مانند آزادي رفت و آمد، انتخاب مسكن و ... وضع شده است.

  روش بحث -3237

، اين حقوق به آزادي فردي، محل اقامت، براي ترتيب و آساني بررسي و كاوش
انديشه، عقيده، آموزش، كار و حق كفالت بر دولت هنگام ناتواني و عجز ـ يعني حق 

بندي  را به جستارهاي زير بخششود. پس اين گفتار  بندي مي تقسيمتأمين اجتماعي ـ 
  نماييم: مي

  جستار يكم: آزادي فردي
  حرمت مسكنجستار دوم: 

  دي انديشه و عقيدهجستار سوم: آزا
  جستار چهارم: آزادي آموزش

  آزادي كارجستار پنجم: 
  جستار ششم: حق تأمين اجتماعي

  

______________________ 

  .268اصول قانون، دكتر عبدالرزاق سنهوري، ص  -1



 

  جستار يكم:

  آزادي فردي

  آزادي فردي چيست؟ -3238

اي كه بر سالمت و كرامت  آزادي فردي آزادي انسان در رفت و آمد است به گونه
همچنين معنايش عدم اجازه بازداشت  خود يا هر نوع تجاوزي ديگر، ايمن و آسوده باشد.

و زنداني كردن و مجازات ناحق و آزادي اقامت، خروج و ورود، در دولتي است كه در 
  .1كند آن زندگي مي

  آزادي فردي براي انسان ضروري است -3239

  خداوند متعال فرزندان آدم را تكريم نموده و فرموده است:

� ô‰ s) s9uρ $ oΨ øΒ §�x. û Í_t/ tΠyŠ# u öΝßγ≈oΨ ù=uΗxquρ ’ Îû Îh�y9 ø9 $# Ì� óst7ø9 $# uρ Νßγ≈oΨ ø% y—u‘uρ š∅ ÏiΒ ÏM≈t7ÍhŠ©Ü9 $# 

óΟ ßγ≈uΖù=āÒ sùuρ 4’n?tã 9�� ÏVŸ2 ô £ϑÏiΒ $ oΨø) n=yz WξŠÅÒø	 s? �      ] / 70اسراء[  

و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتيم، و آنان را در خشكى و دريا [بر «
ى پاكيزه به ايشان روزى داديم، و آنها را بر بسيارى مركبها] برنشانديم، و از چيزها

  .»هاى خود برترى آشكار داديم از آفريده
مندي انسان از آزادي فردي با معنايي است كه بيان  ها و لوازم اين تكريم بهره از جلوه

ارزاني داشته و اي است كه خداوند به بندگانش  عموميشد؛ زيرا اين آزادي از حقوق 
ن آن را ندارد. چون گرفتن آن سبب از بين بردن انسانيت انسان [هتك كسي حق گرفت

هاي  ترين بالها كه جامعه به او خواهد بود؛ زيرا بزرگ حرمت] و تجاوز و ستمي بزرگ
ي خود ازادي افراد  گردند، وجود حاكماني ظالم است كه با سلطه انساني به آن دچار مي

______________________ 

، دكتر عثمان خليل، ة، الديمقراطية اإلسالمي278، ص 1القانون الدولي الخاص، دكتر معزالدين عبداهللا، ج  -1

  .44ص 



    

  81  سالم سكونت داردكه در داراإل حقوق زن مسلمانيبخش دوم: 
  

شوند كه صاحب  ند و آنان همچون چارپاياني ميا را گرفته و آنها را خوار و ذليل كرده
  دسترنج خود نيز نيستند.

تر مضامين اين آزادي در دو قسمت بيان  در اين جستار آزادي فردي يا به عبارتي دقيق
  شود: مي

  يكم. پشتيباني از فرد در برابر تجاوز
  دوم. آزادي نقل مكان

  :يكم

  پشتيباني از فرد در برابر تجاوز

  لم است و ظلم حرامتجاوز ظ -3241

شود و در شريعت اسالم ظلم حرام است. به همين  تجاوز به ديگران ظلم محسوب مي
به عدم تجاوز را به همگان سفارش نموده است، خداوند در اين بندي  سبب اسالم پاي

  باره فرموده است:

� Ÿω uρ (# ÿρ ß‰tG÷è s? 4 āχ Î) ©!$# Ÿω �= Ås ãƒ š Ï‰tG ÷è ßϑ ø9$# �  ] / 190بقره[  
  ».دارد و تجاوز و تعدي نكنيد. زيرا خداوند تجاوزگران را دوست نمي«

نمايد  كه ايشان از خداوند روايت مي �از رسول خدا» �ابوذر«ـ  1در حديث قدسي
  ـ روايت شده است: 

______________________ 

د فرمودن گاهي مواعظي را بر اصحاب خود به نقل از خداوند عزوجل ايراد مي �حديث قدسي: پيامبر -1

بود كه حديث عادي بنامند، بلكه  �منتها، نه وحي منزل بود كه آن را قرآن بنامند و نه قول صريح پيامبر

 �اصرار داشتند كه با الفاظي آن را بيان فرمايند كه آن را به خداوند نسبت دهند، تا به اصحاب �پيامبر

ظر بيان، با قرآن تفاوت آشكار بفهماند كه نقش وي در اين عبارت، فقط نقش يك واسطه است؛ اما از ن

اي از عالم قدس و نوري از عالم غيب و هيبتي از خداوند ذوالجالل در آن ديده  داشت، هر چند كه نفخه

  شد. مترجم. مي
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  ....»بينکم محرما فال تظالموا  هجعلتحرمت الظلم علی نفسی و  إني ي!يا عباد«
ام و آن را نيز در ميان شما حرام  حرام نموده اي بندگان من، من ظلم را بر خود«

  ...».گردانيدم. پس به يكديگر ظلم نكنيد 
عدل در هر كاري و بر هر «االسالم، ابن تيميه، در شرح اين حديث گفته:  شيخ

  امري واجب و ستم، حرام است. بنابراين مسلمان و كافر يا ظالم نبايد ستم كنند.شخصي، 
  فرمود:  �آن را روايت نموده، رسول خدا» دارمي«در حديث شريفي كه 

  .1»ةن الظلم ظلمات يوم القيامإالظلم، فياکم و إ«
  ».است هااز ظلم دوري كنيد؛ زيرا ظلم در روز قيامت موجب تاريكي«

  فرمود: �روايت نموده است كه پيامبر بو امام بخاري از ابن عمر

  .»يدهسانه و المسلم من سلم المسلمون من ل«

فاد حديث مسلمانان زماني در امان خواهند بود كه، از تجاوز به آنها باتوجه به م
با صيغه جمع مذكر براي تغليب است و زنان » المسلمون«خودداري شود و آوردن كلمه 

  .2شوند مسلمان نيز در اين جمع وارد مي

  آيد زندگي حق انسان است و قتل نفس از گناهان كبيره به شمار مي -3243

الم براي زن و مرد محترم و محفوظ است و تجاوز به آنها و حق زندگي در اس
آيد و خداوند فرموده  كشتنشان بدون سبب روا نيست و از گناهان كبيره به شمار مي

  است:

� tΒuρ ö≅ çFø) tƒ $YΨ ÏΒ÷σ ãΒ #Y‰ ÏdϑyètG •Β …çν äτ!# t“ yf sù ÞΟ̈Ψ yγy_ #V$ Î#≈yz $pκ� Ïù |=ÅÒ xî uρ ª! $# Ïµ ø‹n=tã 
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______________________ 

  .240، ص 2سنن الدارمي، ج  -1

  .53-54، صص 1الباري به شرح صحيح البخاري، عسقالني، ج  فتح -2



    

  83  سالم سكونت داردكه در داراإل حقوق زن مسلمانيبخش دوم: 
  

و كسي كه مؤمني را از روي عمد بكشد، (و از ايمان او باخبر بوده و «
آيد  تجاوزكارانه او را به قتل برساند و چنين قتلي را حالل بداند، كافر به شمار مي

 گيرد ماند و خداوند بر او خشم مي و) كيفر او دوزخ است و جاودانه در آنجا مي
  ».كند سازد و براي او عذاب بزرگي آماده مي او را از رحمت خود محروم مي و
  

اند، آمده است كه  روايت كرده �كه امام بخاري و ديگران از پيامبردر حديث شريفي 
  فرمود: �پيامبر
قتل النفس والسحر و  ّن؟ قال: الشرک باهللا،ه ماو  !اهللا يا رسول :وبقات، قالواالسبع الم اجتنبوا«
  .1...»حرم اهللا إال بالحق  التی
فرمود: اند؟  اهللا، آنها كدام گانه دوري كنيد، پرسيدند: يا رسول هاي هفت از جنايت«

  ...».شرك به خدا و سحر و قتل نفس كه خداوند آن را حرام نموده مگر به حق و 
ـ  2و مؤنث، مسلمان و كافر معاهد ي مذكو در بر گيرندهدر اين حديث » نفس«كلمه 

  اند: آورده �شود. در روايتي هم ـ بخاري و ترمذي ـ از پيامبر و مستأمن ـ ميذمي 

  .3»أربعين عاماً  ةّن ريحها ليوجد من مسير إو  ةالجن ةمن قتل نفسا معاهدًا لم يرح رائح«
هر كسي انسان معاهدي را بكشد، بوي بهشت را استشمام نخواهد كرد، در حالي كه «

  ».رسد ] به مشام ميسال [راه 40مسافت بوي بهشت از 

  زنده به گور كردن دختران از كارهاي دوران جاهليت است -3244

  فرمايد: خداوند متعال مي

______________________ 

  .4، ص 3الرسول، ج التاج الجامع لألصول من احاديث  -1

: كسي كه با يك صفت دائمي ـ ذمي بودن ـ در داراالسالم ذمی: كافري كه با مسلمان پيمان دارد. معاهد -2

: كسي است كه براي مدت مشخصي به وسيله عقد امان در مستأمنبا شروطي خاص سكني گزيده است. 

  كند. مترجم. سرزمين اسالمي زندگي مي

  .3همان، ص  -3
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شود * به سبب كدامين گناه كشته  و هنگامي كه از دختر زنده به گور پرسيده مي«
  ».است؟شده 

»ο yŠ…â öθ yϑø9 ها دخترانشان را زنده به گور  شود. عرب يعني دختري كه زنده به گور مي» #$
اند: به علت ترس از فقر  اي هم گفته گيرشان شود. عده كردند مبادا ننگ و عاري دامن مي

ها بدين سبب از دختران  عرباي درست بوده باشد.  بوده است. البته، شايد درباره عده
كشتند [باتوجه به  اي فجيع و دردناك يعني زنده به گور كردن مي آنها را به شيوه متنفر و

شود كه به چه سببي  اين دو آيه] در روز قيامت از آن دختر زنده به گور شده پرسش مي
كشته شده است؟ و در واقع اين نوع سؤال تهديد شديدي براي قاتل در بر دارد؛ زيرا 

بنابراين در شرع اسالم  1شود، پس واي به حال ستمگر. اي پرسش وقتي كه از ستمديده
  زنده به گور كردن دختران در هيچ حالتي روا نيست و حرام است.

  كشتن انساني به ناحق مانند كشتن همه مردم است -3245

  خداوند متعال فرمود: 

� ôÏΒ È≅ ô_r& y7Ï9≡sŒ $ oΨö; tFŸ2 4’n? tã û Í_t/ Ÿ≅ƒÏℜ u�ó� Î) …çµ ‾Ρ r& tΒ Ÿ≅tFs% $G¡ ø	 tΡ Î�ö� tó Î/ C§ ø	tΡ ÷ρr& 

7Š$ |¡ sù ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# $yϑ ‾Ρ r' x6sù Ÿ≅ tFs% }̈ $ ¨Ζ9 $# $Yè‹Ïϑy_ ô tΒuρ $yδ$ uŠôm r& !$uΚ‾Ρ r' x6sù $uŠôm r& 

}̈ $ ¨Ψ9 $# $Yè‹Ïϑ y_ �  ] / 32مائده[  

هر كس اسرائيل مقرر داشتيم (متجاوز كشته شود. چرا كه)  به همين جهت بر بني«
ل، يا فساد در زمين بكشد، چنان است كه گويي همه انساني را بدون ارتكاب قت

ها را كشته و هر كس انساني را از مرگ رهايي بخشد، گويي همه مردم را  انسان
  ».زنده كرده است

______________________ 
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هدف از تشبيه نمودن قتل يك فرد به همه مردم،  تدر تفسير اين آيه آمده اس
طوري كه كشتن  انروي در شدت و بزرگي عمل قتل عمد عدواني است. پس هم زياده

بايست عظيم و شديد  آيد، قتل يك فرد نيز مي همه مردم عملي بسيار عظيم به شمار مي
تواند هر انساني را كه باب ميلش نباشد  باشد زيرا كسي كه انساني را به ناحق بكشد، مي

  1از بين ببرد و به همين علت، قتل يك نفر مانند قتل همه مردم است.

  اي پشتيباني از حق زندگي مردمتشريع قصاص بر -3246

شريعت اسالمي حق زندگي را براي هر فردي در جامعه اسالمي مقرر داشته و حرمت 
كار بودن قاتل و جزاي اخروي را تثبيت نموده است. من [زيدان]  قتل عمد عدواني و بزه

معتقدم به دليل تمامي اين مسائل، شريعت، قصاص را در دنيا براي قاتل عمد عدواني 
گناه وسوسه  هاي بي قرار داده تا سبب بازدارندگي و تنبيه كساني شود كه براي قتل انسان

شوند تا از آن عمل خودداري نموده و زندگي خود و كسي را كه كمر همت به قتلش  مي
اند. در امان بماند و اگر مرتكب اين جرم شد، بايد قصاص شود. زيرا اجراي  گماشته

رتكاب قتل بازداشته و زندگي سايرين نيز در امان خواهد بود حكم قصاص ديگران را از ا
  فرمايد: و خداوند متعال مي

� öΝä3 s9 uρ ’ Îû ÄÉ$ |ÁÉ)ø9 $# ×ο 4θ uŠym ’Í< 'ρé' ‾≈tƒ É=≈ t6ø9 F{ $# öΝà6‾= yè s9 tβθ à) −Gs?      / 179[بقره[  

اي صاحبان خرد، براي شما در قصاص حيات و زندگي است (بنابراين مصلحت «
در آن، و دقايق و نكاتي كه در همه احكام است. اين است كه قانون  و حكمتي كه

قصاص را براي شما وضع كرديم تا از تجاوز و خونريزي بپرهيزيد) باشد كه تقوا 
  ».پيشه كنيد

  شود. گونه كه آشكار است در قتل مرد و زن اجرا مي و قصاص همان

______________________ 

  .213، ص 11تفسير الرازي، ج  -1



    

  حقوق و تكاليف زن در اسالم                    86
    

  تجاوز بر اعضا و جوارح -3247

اشخاص در شرع اسالم حرام است. به همين سبب مجروح نمودن يا قطع عضو 
گونه تجاوزها اگر عمدي باشد، در صورت تحقق شروط، قصاص  شريعت اسالم در اين

را قرار داده و در غير اين صورت بايد ديه پرداخت شود؛ زيرا تشريع قصاص سبب 
گردد كه انديشه جراحت يا قطع عضو ديگران را در سر  بازداشتن متجاوزي مي

  روراند.پ مي

  واجب استدفع تجاوز  -3248

اسالم تنها اين كه مسلماني بر ديگري تجاوز ننمايد كافي نيست بلكه بايد در شريعت 
متجاوز را از تجاوز منع نموده و كسي را كه مورد سوءقصد قرار گرفته ياري نمايند؛ زيرا 

م كار ناپسند به ديگران] ستم، و ستم ناپسند و حرام است و جلوگيري از انجا[تجاوز 
آمده است كه  �پيامبراز  در صحيح بخاري» انس بن مالك«باشد. در روايتي از  واجب مي

  فرمود:
  .»نصر أخاک ظالمًا أو مظلوماً ا«
  ».برادرت را چه ستمگر و چه ستمديده، ياري نما«

نماييم ولي ستمگر را  اهللا؛ ما شخص ستمديده را ياري مي [اصحاب] پرسيدند: يا رسول
يعني عمالً او را از ستم باز داريد. ». فرادست او قرار بگيريد«ياري دهيم؟ فرمود:  چگونه

فرادست او قرار گرفتن را بيان نموده تا گوياي  �او را كفايت نكند. پيامبرچنانچه سخن، 
  1به كار بردن نيرو و تسلط باشد.

  فرمود: �روايت كرده كه، پيامبر ببخاري از ابن عمر
  .»ال يسلمهلم ال يظلمه و المسلم أخو المس«
كند تا به او ستم  نمايد و نه او را رها مي مسلمان برادر مسلمان است. نه به او ستم مي«
  ».شود

______________________ 
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كنند يا ميان چيزهايي كه او را  يعني: او را در دست كساني كه اذيتش مي »اليسلمه«
ار و اذيتي به او دهد و مانع هرگونه آز كند. بلكه او را ياري مي دهند، رها نمي آزار مي

  1تر است. شود و اين عمل از ترك ستم و تجاوز خاص مي

  تجاوز به آزادي فردي جايز نيست -3249

اي از تجاوز به  گونهي او و زنداني نمودنش به ناحق،  كشتن انسان، به ناحق و شكنجه
هاي كاذب روا نيست كه شكنجه و  شود و تنها براساس تهمت فردي محسوب ميآزادي 

وجود دارد و  2»ةالذم ةاألصل براء«زيرا در شريعت اسالم اصل بزرگ ني گردد؛ زندا
چنانچه اصل بر اين گذاشته شود كه فرد متهم است مگر از آن جايز نيست و گرداني  روي

اينكه برائتش ثابت شود اصلي باطل است حاكمان خودكامه و ستمگر آن را وضع 
  نمايند و در دين اسالم جايز نيست. مي

گناهي اعم از مرد و زن،  ي اسالمي هيچ انسان بي كه گفته شد در جامعهبنا به آنچه  -
آنكه جرمش اثبات شده باشد، نبايد با سلب آزادي و به زندان  بيمسلمان و غيرمسلمان 

رفتن مورد تعرض قرار گيرد و چون حكومت به شيوه معمول با نيروهاي پليس و 
پردازد، بر حكومت اسالمي و در رأس آن خليفه يا  انجام اين فرمان ميلشكري خود به 

گذرد آگاه باشد و بر آن مراقبت نمايد و  امام و سلطان الزم است كه از آنچه در دولت مي
هاي افراد برحذر دارد و  آور بر آزادي نيروهايش را از ارتكاب اين گونه تجاوزهاي شرم

يد. چون شريعت اسالم، حق امنيت و پردازند، آنها را مجازات نما به چنين اعمالي مياگر 
سالمت در زندگي و آزادي هر انساني را مقرر داشته است و حمايت [خود] را از اين 
حق نشان داده و متوليان امور را به رعايت آن ملزم ساخته است؛ و فراهم نمودن آن براي 

  است. مردم و حمايت از آنچه شريعت بيان كرده، خود به منزله حمايت [از اين حق]

______________________ 

  .97همان، ص  -1

باشد مگر اتهام او  ي او بري مي گناه است و ذمه : يعني اصل بر اين است كه شخص بيةاالصل براءه الذم -2

  مترجم. ثابت گردد.
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  شكنجه و آزار متهمان و زندانيان -3251

گاهي بازداشت و به زندان رفتن ناحق همراه با مواردي مثل شكنجه و شالق و داغ 
و از آنجا كه اين تجاوز، به طور معمول از كارمندان دولت گيرد.  كردن و ... انجام مي

را بر عهده دارد.  خليفه يا سلطان مسئوليت پاسخگويي به اين تجاوزاتگردد.  صادر مي
كار نمايندگان و كارمندان دولت بر او واجب زيرا توجه به امور شهروندان و نظارت بر 

است. چون آنها جز با هماهنگي رؤساي خود و يا ضعف نظارت مرتكب چنين جرائمي 
شوند و مسئوليت اصلي به عهده سلطان خواهد بود تا نه كارمندان و نه شهروندانش  نمي

هاي خود  در همه موعظه» امام ابويوسف«به همين سبب ستمي نشوند.  مرتكب چنين
را مورد خطاب قرار داده است؛ زيرا هارون را مسئول رويدادهاي دولت الرشيد  هارون

  فرمايد: دانست. بنابراين امام ابويوسف مي اي كه خود رياست آن را پذيرفته، مي اسالمي
ده و هركسي را كه  ي به كار زندانيان فرمانهر روز همه كارگزارانت را درباره رسيدگ«

نياز دارد تأديب كنيد و آزاد گردانيد و هر كسي هم كه مشكلي نداشته، او را آزاد كنيد و 
تجاوز نكنند. زيرا روي ننمايند و از حد مجاز  به كارگزارانت بگو كه در تنبيه زياده

زنند و اين روا نيست؛  شالق ميام آنان متهم را سيصد و دويست و بيشتر و يا كمتر  شنيده
خواري  كه مرتكب فساد يا قذف يا شرابمگر كسي زيرا مؤمن مورد حمايت قانون است 

شده و حدي [شرعي] درباره آن اجرا نشده باشد و نيز خبر رسيده كه و يا تعزير 
 زنند!!! در حالي كه رسول كدام از امور ياد شده مردم را نمي كارگزاران شما به سبب هيچ

از زدن نمازگزاران نهي كردن و معناي اين روايت از نظر ما اين است كه يعني از  �خدا
زدن آنان بدون وجوب استحقاق حد نهي نموده است ـ واهللا اعلم ـ و آنچه واليان شما 

ها بر  گونه شكنجه كدام حكم شرع و اجراي حدود نيست و اين دهند هيچ انجام مي
اند  نيست و هر كدام از زندانيان كه جرمي مرتكب شدهگناهكار صغيره و كبيره واجب 

  1...».قصاص، اجراي حد و يا تعزير واجب است كه بر او اجرا گردد 

______________________ 
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  شود آنچه از نامه ابويوسف به خليفه برداشت مي -3252

و متهمان به ارتكاب جرائم درباره زندانيان الرشيد،  از نامه ابويوسف به خليفه، هارون
شود كه توجه به آنها  ونگي تعامل با آنها چند مسأله مهم برداشت ميو به طور كلي چگ

بر كارگزاران در هر زمان و مكاني واجب است؛ زيرا در آن تضميني مستحكم براي 
  هاي فردي آنها وجود دارد از جمله: رعايت حقوق شهروندان و آزادي

ع آنان و بررسي احوال زندانيان در هر روز براي آگاهي از اوضاضرورت وجوب  -1
 چگونگي رفتار با آنها.

روي در تنبيه جايز نيست؛ زيرا تأديب عقوبتي تعزيري است كه بايد متناسب  زياده -2
 با جرم باشد.

شالق زدن كسي كه جرمش ثابت نشده است، جايز نيست؛ زيرا متهم تا  -3
 محكوميت وي ثابت نشود، بريء است، چون اصل بر برائت ذمه است.

عمل بد  بخاطر ز نيست مگر اينكه شالق زدن حد شرعيشالق زدن گناهكار جاي -4
او باشد. مانند قاذف، زاني و شارب خمر و چنانچه گناه فرد مستوجب شالق 
نباشد مانند قتل عمد يا خطا، شالق زدن جايز نيست زيرا شالق زدن زيادت بر 

 عقوبت است و اين عمل جايز نيست.

  اتحقير مسلمانان و تجاوز به كرامت آنه -3253

  فرمايد: خداوند فرزندان آدم را تكريم نموده است و در اين باره مي

� ô‰ s) s9uρ $ oΨ øΒ §�x. û Í_t/ tΠyŠ# u öΝßγ≈oΨ ù=uΗxquρ ’ Îû Îh�y9 ø9 $# Ì� óst7ø9 $# uρ Νßγ≈oΨ ø% y—u‘uρ š∅ ÏiΒ ÏM≈t7ÍhŠ©Ü9 $# 

óΟ ßγ≈uΖù=āÒ sùuρ 4’n?tã 9�� ÏVŸ2 ô £ϑÏiΒ $ oΨø) n=yz WξŠÅÒø	 s? �                         / 70[اسرا[  

و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتيم، و آنان را در خشكى و دريا [بر «
مركبها] برنشانديم، و از چيزهاى پاكيزه به ايشان روزى داديم، و آنها را بر بسيارى 

  »هاى خود برترى آشكار داديم. از آفريده
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و منزلت مرد و زن مسلمان حال او جايز نيست. شأن تجاوز به كرامت انسان و تحقير 
طلبد كه، خود را مصون  كه خداوند نعمت هدايت به اسالم را بر آنان ارزاني داشته، مي
دهد، استقبال ننمايد. زيرا  دارند و از كسي كه آنان را به سوي ذلت و خواري سوق مي

  فرمايد: طور كه خداوند مي همان

�  ¬! uρ äο̈“Ïè ø9$#  Ï&Î!θ ß™t� Ï9 uρ šÏΖÏΒ÷σßϑù=Ï9 uρ �  ] / 8منافقون[  

  ».ي او و مؤمنان است از آن خدا و فرستادهعزت و قدرت «
  و در روايتي هم آمده است:

  .»ال ينبغی للمسلم أن يذل نفسه«
  ».مسلمان نبايد خود را خوار نمايد«

در دولت اسالمي خدمتگزار جايز نيست كه حاكمان و كارمندانش، شهروندان مسلمان 
كارگيري نيروهاي خود از آنها سوءاستفاده نموده و به آنها دست  د و با بهرا تحقير نماين

كند، به كار برند. به همين  دارخدشهدرازي كرده و يا دشنام دهند و هر آنچه كرامتشان را 
نمودند و به كارمندان دولتشان دستور  سبب خلفاي راشدين اين فرمان را رعايت مي

به كارمندانش  �شوند و امام عادل عمربن خطابدادند كه مرتكب اين اعمال ن مي
ايشان ». نماييد مسلمانان را شالق نزنيد زيرا با اين كار آنها را خوار و ذليل مي«گفت:  مي

كارمندانش را به شركت در مراسم حج فرمان داد و زماني كه همه جمع شدند، در ميان 
انم را به سوي شما نفرستادم تا اي مردم، من كارگزار«كارمندانش سخنراني نمود و فرمود: 

از اموال شما [به ناحق] برخوردار شوند، آنها را فرستادم تا ميان شما رفع خصومت نموده 
پس هر كس عملي غير از اين بر او انجام تان را ميان شما تقسيم نمايند،  و فيء و دارايي

  1».گرفته است بپا خيزد و اقامه دعوي كند

______________________ 
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  به زن و عدم تحقير او، سزاوارتر است عزت و احترام نسبت -3254

از آنجايي كه تجاوز به كرامت انسان مسلمان و بدرفتاري با او در اسالم حرام است، 
رفتاري با زن مسلمان  به نيك �اين حرمت نسبت به زن مسلمان بيشتر است. زيرا پيامبر

  »رفقا بالقوارير « سفارش نموده و فرموده:
  ».نيكي سفارش كنيد درباره زنان يكديگر را به«

پس تعدي بر كرامت زن و بدرفتاري با او و » النساء«در اين حديث يعني: » قوارير«و 
هماهنگي ندارد. افزون بر آن زن  �هاي پيامبر يا گفتن كلمات زشت و ركيك با توصيه

خود از لطافت، احساس، عواطف و ساختار روحي و جسمي تكوين يافته برخوردار 
يعني: جسم » قوارير«زنان را به  �ن سرشته شده و به همين سبب پيامبراست و برمبناي آ

  هاللي شكننده توصيف نموده است.
تر است. بنابراين از جوانمردي  زن در دفع تجاوز و رويارويي با متجاوز از مرد ناتوان

شان را در برابر زن به  و مردانگي به دور است كه كارمندان دولت دست و پنجه آهنين
  بگذارند يا اينكه سخنان زشت و ناپسند به او بگويند. نمايش

  اهل ذمه در داراالسالم از آزادي فردي برخوردارند -3255

اي كه بيان شد ـ  زنان و مردان ذمي در داراالسالم آزادي فردي ـ با مضامين و معاني
ته شده دارند. شريعت اسالمي اين آزادي را براي آنها ايجاد نموده و در فقه اسالمي نوش

يعني در حقوق و تكاليف با ما يكسانند و حضرت » عليهم ما عليناو لهم مالنا«است: 
  فرمايد: مي �علي
شان همچون  هاي نمايند تا اموالشان مانند اموال ما و ديه آنها جزيه را پرداخت مي«
  1».هاي ما شود ديه

  روايت شده است:  �و در حديث شريفي از پيامبر

______________________ 
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  .1»ةمن کنت خصمه، خصمته يوم القيامنا خصمه و من آذی ذمياً فأ«
هر كس، شخصي ذمي را بيازارد، من دشمن او هستم و هر كس من شمن او باشم، «

  ».روز قيامت نيز با اودشمني خواهم نمود
از جمله سخنان فقها درباره اهل ذمه و برخورداري آنها از آزادي فردي سخن قرافي 

گرداند؛ زيرا [با  مه تكاليفي بر ما به نفع آنها واجب ميپيمان ذ«فرمايد:  فقيه است كه مي
در پناه ما و تحت مراقبت و حفاظت ما و ذمه خداوند متعال و رسول او و پيمان ذمه] 

دين اسالم هستند و هر كس به آنها تجاوز نمايد، هرچند با حرفي زشت و يا غيبت 
ان برساند و يا در اين اعمال درباره ناموس يكي از آنها باشد يا هر گونه آزادي به آن

همكاري نمايد، عهد خداوند و رسول او و دين اسالم را ضايع و تباه نموده است. قرافي 
   فرمايد: آورده است كه مي �پيش از سخن خود حديثي را از پيامبر

  »با اهل ذمه با نيكي رفتار كنيد«2.»استوصوا بأهل الذمه خيراً «

  دوم:

  آزادي مسافرت

  مسافرت چيست؟ آزادي -3256

اي كه  آزادي تغيير مكان يعني آزادي در رفت و آمد و مسافرت در سرزمين اسالمي
آنكه  كند و آزادي خروج و ورود به آن هرگاه كه بخواهد بي شخص در آن زندگي مي

  ممانعتي برايش به وجود آيد.

______________________ 
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  شريعت اسالمي و آزادي مسافرت -3257

ي حقوق  نسان مسلمان داده و آن را از جملهشريعت اسالمي آزادي نقل مكان را به ا
هاي اين آزادي را جزو نيازهاي تكليف عملي  حتي شماري از گونهوي قرار داده است، 

تغيير مكان يا حق مسلمان است يا تكليف او. توان گفت:  او قرار داده است. بنابراين مي
احكام در زمره  آنچه كه حق اوست گاهي حكم اباحه يا مندوب را داراست و آنچه كه

گيرد؛ انجام دادن آن، چون ديگر واجبات الزم و ضروري است. حال  تكليفي او قرار مي
شود كه چه نوع نقل مكاني حق انسان مسلمان است؟ و كدام نوع آن  اين سؤال مطرح مي

  ايم. اي است كه، ما در زير، آن را بيان كرده واجب است؟ اين مسأله

  حق انسان است سفري -3258

اي مسافرت وجود دارد كه، حق  انسان مسلمان و حكم آن  مچنان كه گفته شد گونهه
  ايم. اباحه و مندوب است و ما چند نمونه را در اين زمينه آورده

  يكم: مسافرت مباح -3259

هاي نقل مكان رفتن، از جايي به جاي ديگر به قصد تجارت است. خداوند  از نمونه
  فرمايد: متعال نيز مي

� # sŒÎ*sù ÏMuŠÅÒ è% äο 4θ n=¢Á9$# (#ρ ã�Ï±tFΡ $$sù ’Îû ÇÚ ö‘F{   ]10جمعه / [  � #$

  ».آنگاه كه نماز خوانده شد، در زمين پراكنده گرديد«
طور كه  امام قرطبي در تفسير اين آيه گفته است: اين كار امري مباح است همان

  خداوند فرموده است:

� # sŒÎ) uρ ÷Λäù=n=ym (#ρ ßŠ$ sÜ ô¹ $$sù �  ]2/  ةمائدال[  

تان پراكنده  يعني هرگاه از نماز فارغ شديد در روي زمين براي تجارت و رفع نيازهاي
  1شويد.

______________________ 
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  فرمايد: و خداوند مي

� uθ èδ “Ï% ©! $# Ÿ≅ yè y_ ãΝä3s9 uÚ ö‘F{ $# Zωθ ä9 sŒ (#θ à±øΒ $$ sù ’ Îû $pκÈ: Ï.$uΖtΒ (#θè=ä. uρ ÏΒ  ÏµÏ% ø—Íh‘ ( 
Ïµ ø‹s9 Î)uρ â‘θ à± –Ψ9   ]15ملك / [  � #$

كه زمين را رام شما گردانيده است. در اطراف و جوانب آن راه  او كسي است«
  ».برويد و از روزي خدا بخوريد. زنده شدن دوباره در دست اوست

هاي آن يعني اين  امر به گشتن در اطراف زمين و گوشه و كناره«طبي گفته است: رق
  فرمايد:  ه ميدر تفسير ابن كثير درباره اين فرموده خداوند متعال ك 1».كار مباح است

� (#θà± øΒ$$ sù ’Îû $ pκÈ: Ï.$uΖtΒ �   / 15[ملك[  

اي از زمين كه خواستيد، مسافرت كنيد و براي انواع  آمده است كه به هر نقطه و گوشه
  2هاي مختلف آن رفت و آمد نماييد. كسب و تجارت در منطقه

  دوم: مسافرت مستحب -3260

  فرمايد: خداوند متعال مي

� (#θäó tG ö/$# uρ  ÏΒ È≅ ôÒsù «!   ]10جمعه / [  � #$
  »و فضل خدا را جويا شويد«

گفته است: كارهايي همچون عيادت بيماران و حضور در تشييع جنازه و زيارت برادر 
و آشكار است كه اينها از جمله اموري است كه، شرع  3».ديني به سبب لذت دنيوي نيست

به جاي ديگر براي انجام شرع مسلمانان را به انجام آن فرمان داده است. رفتن از جايي 
  باشد. كارهاي مستحب هم مستحب است. زيرا وسيله رسيدن به مستحب هم مستحب مي

  

______________________ 
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� ô‰ s) s9uρ $uΖ÷W yè t/ ’ Îû Èe≅ à2 7π̈Β é& »ωθ ß™§‘ Âχr& (#ρ ß‰ç6ôã $# ©! $# (#θç7Ï⊥ tG ô_ $# uρ |Nθäó≈©Ü9$# ( 
Νßγ÷Ψ Ïϑsù ô̈Β “y‰ yδ ª! $# Νßγ÷Ψ ÏΒuρ ï∅̈Β ôM¤) ym Ïµø‹n=tã ä's#≈n=āÒ9 $# 4 (#ρç��Å¡sù ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# 

(#ρ ã� ÝàΡ$$sù y#ø‹x. šχ%x. èπt7É)≈tã šÎ/Éj‹ s3ßϑ ø9$# �  ] / 36نحل[  

ايم (و محتواي دعوت همه پيغمبران اين  ما به ميان هر ملتي پيغمبري را فرستاده«
بوده است) كه خدا را بپرستيد و از طاغوت دوري كنيد. خداوند گروهي از 

داد و گروهي از ايشان گمراهي بر آنان واجب گرديد. پس در مردمان را هدايت 
زمين گردش كنيد و بنگريد و ببينيد كه سرانجام كار كساني كه (آيات خدا را) 

  ».اند؛ به كجا كشيده است تكذيب كرده
  :در تفسير آيه

� (#ρç��Å¡sù ’Îû ÇÚö‘F{$# (#ρã�ÝàΡ$$sù y#ø‹x. šχ%x. èπt7É)≈tã šÎ/Éj‹s3ßϑø9$#  �   /36[نحل[  

در زمين گردش كنيد تا پند گيريد كه چگونه سرانجام دروغگويان به «گفته شده است: 
گويان با  و واضح است كه سرنوشت دروغ 1».ويراني و عذاب و تباهي انجاميده است

و سبب حفظ ايمان و شناخت مؤمنان شان مايه پندآموزي است  نگريستن به سرزمين
ن كه آنچه در گذشته بر دروغگويان نازل شده، در حال و آينده گردد و نيز ايمان به اي مي

نيز نازل خواهد شد و اين در شرع، امري مستحب است و براي اين كار بايد از جايي به 
ي رسيدن به امري مستحب كه همان پند  جاي ديگر سفر كرد. زيرا اين سفر خود وسيله

  باشد. گرفتن از سرنوشت دروغگوين است، مي
  فرمايد: ميخداوند 

� ö≅è% (#ρ ç��Å™ ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# (#ρ ã�ÝàΡ $$ sù y#ø‹Ÿ2 tβ%x. èπt7É)≈tã tÏΒÌ� ôfãΚø9    ]69[نمل/ �   #$

اي پيغمبر! بگو در زمين بگرديد (و آثار گذشتگان و عجايب و غرايب جهان را «
ببينيد) و بنگريد كه سرانجام كار گناهكاران به كجا كشيده و پايان ايشان چه شده 

  ».است
______________________ 
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امر به سفر در روي زمين به هدف پند گرفتن از سرانجام سرنوشت گناهكاران و 
دروغگويان و رسيدن مؤمن به اين كه وعده خداوند حق است و سرنوشتي كه گناهكاران 

باشد.  اند امثال آنها را نيز در حال و آينده در بر خواهد گرفت، مي به آن د چار گشته
رسيدن به آنچه كه ما يادآوري كرديم، زمين براي  گويم [زيدان] گردش در روي مي
آموزي  اي است كه ـ عبرت شك از لحاظ شرعي مندوب و مستحب است و سفر وسيله بي
شود بنابراين مندوب است. منظور از مجرمان در اين آيه كافران هستند و كفر به لفظ  مي

انگيزاند تا آنها به هاي مردم ترس از جرم و گناه را بر اجرام تعبير شده تا در جان
  1سرنوشت مجرمان دچار نشوند.

  هايي كه بر انسان مسلمان واجب است مسافرت -3263

هايي كه بر انسان مسلمان واجب است ـ گرچه صرف حق او نيست كه در  مسافرت
  انجام يا ترك آن مجاز باشد ـ عبارتند از:

 ).مسافرت به مكه مكرمه براي اداي فريضه حج (در صورت توانايي -1

 رفتن به مكان اداي نماز جمعه. -2

 ي جهاد كه از واجبات ديني است. رفتن به ميدان جنگ براي انجام فريضه -3

  آيا زن از آزادي مسافرت دارد؟ -3264

مسافرتي همانند رفتن از محلي به محل ديگر در داخل شهر براي تجارت يا عيادت 
كند به شرط داشتن  مريض كه مستلزم سفر نيست و اسم مسافر هم بر آن صدق نمي

اجازه شوهر براي زن، مندوب است اگر ازدواج كرده باشد. در غير اين صورت با اجازه 
  ولي ـ پدر ـ جايز است.

اي كه نماز مسافر در آن  اگر بر رفت و آمد بتوان اسم مسافرت اطالق نمود به گونه
مانند پدرش قصر گردد، براي اباحه چنين مسافرتي زن بايد همراه شوهر يا محرمي ه

______________________ 
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اند. بعضي از احاديث، سفر  به آن اشاره نموده �باشد. اين چيزي است كه احاديث پيامبر
اند و تعدادي از احاديث نيز قايل  را به مدت دو روز يا سه روز و يا يك روز مقيد نموده

به محدود كردن شمار روز نيستند، در اين جا برخي از اين احاديث و مطالبي را كه از 
  ايم. شود، آورده استخراج ميآنها 

  احاديث سفر زن -3266

روايت كرده است كه،  �الف) امام بخاري در صحيح خود از ابوسعيد خدري
  فرمودند:  �پيامبر

  .1»و ذو محرمأيومين ليس معها زوجها  ةمسير  أةمر اال تسافر «... 
روز باشد، زني كه شوهر يا محرمش همراه او نباشد، مسافرتي را كه مدت آن دو «... 

  ».انجام ندهد
 �نقل كرده است كه، پيامبر �خود از ابوهريره» السنن جامع«ب) امام ترمذي در 

  فرمود: 
  .2»محرم يال مع ذإ ةليليوم و  ةمسير  ةأال تسافر امر «
  ».راه يك شبانه روز را نپيمايد مگر اين كه محرمي همراه او باشدزن «

 �روايت كرده است كه، پيامبر �خود از ابوسعيد خدري» جامع«ج) ترمذي در 
  فرمودند:

عها أبوها مأيام فصاعدًا إال و  تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن تسافر سفرًا يکون ثالثة ةال يحل المرأ«
  .3»و محرم منهاذ بنها أوأو أخوها أو زوجها أو ا

______________________ 
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براي زني كه به خدا و روز آخرت ايمان دارد، روا نيست به سفري برود كه سه روز «
بيشتر به طول بيانجامد مگر اينكه پدر يا برادر يا شوهر يا پسر يا يكي از اين محارم يا 

  ».همراه او باشد
  فرمودند: �آورده است كه پيامبر بد) امام بخاري در صحيح خود از ابن عباس

  .1...»معها ذو محرم يدخل عليها رجل إال و ال مع ذي محرم، و  الإ أةال تسافر المر «
نرود مگر اينكه محرمي همراه او باشد و هيچ مردي حق رفتن پيش زن به مسافرت «

  ».آن زن را ندارد مگر اينكه محرمش در آنجا باشد

  بندي احاديث سفر زن جمع -3267

اكثر علما در اين باره به سبب اختالف در قيدها «امام ابن حجر عسقالني گفته است: 
هدف از «نووي فرموده است: امام  اند. و به احاديث مطلق بدون قيد عمل نموده

محدوديت، ظاهر آن نيست بلكه هر چه نام سفر دارد زن از آن نهي شده؛ مگر محرمي 
آن را  2توان مفهوم مخالف همراه او باشد. محدوديت براي امري واقعي است كه نمي

كنندگان در جاهاي گوناگون،  به سبب وجود سؤال«ابن منير گفته است: ». انجام داد
  .3»يش آمده استاختالف پ

برترين ديدگاه، چنين است: رفتن زن از جايي به جاي ديگر ـ اگر بتوان نام سفر بر آن 
گذاشت ـ چه كوتاه چه طوالني، به قصر نماز بيانجامد يا نه، زن از انجام آن مگر همراه 
شوهر يا محرمي نهي شده است. چون ضابطه و شرط سفر مباح اين است كه همراه 

______________________ 

  .72، ص 4الباري به شرح صحيح البخاري، ج  فتح -1
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ي باشد تا آن سفر مباح شود و از نظر عرف نيز بتوان نام سفر بر آن شوهر يا محرم
گذاشت؛ يعني در عرف مردم، نام سفر بر آن صدق كند. زيرا در شماري از احاديث آمده 
است سفري كه زن از انجام آن نهي شده مگر همراه شوهر يا يكي از محارم، سفري 

كم بايد براي چنين وضعيتي باشد مطلق (بدون هيچ قيد يك يا دو سه روز)  است و ح
  تر است و احتياط در كارهاي ديني پسنديده است. زيرا بهتر و محتاطانه

  مسافرت به كشورهاي اسالمي -3269

گونه  مسلمان حق دارد از داراالسالم بيرون برود و در جاي ديگري زندگي كند. همان
شور و بازگشت به آن حق كه حق دارد به سرزمين داراالسالم كوچ كند. اين خروج از ك

مسلم هر مسلماني است و مانعي هم در كار نيست. مگر مانع يا عذري شرعي كه، در 
  هاي بعدي آورده شده است. بخش

تواند مانند مرد مسلمان ـ البته با رعايت قانون اسالمي سفر زن ـ از  زن مسلمان نيز مي
بيرون برود يا به » داراالسالم«جايي به جاي ديگر و از كشوري به كشور ديگر برود و از 

آنجا باز گردد به شرط اين كه شوهر يا محرمي همراه او باشد. و حتي اگر خروج او، نام 
سفر به خود نگرفت باز هم به اجازه شوهر يا ولي شرعي نياز دارد. اين مسأله به ويژه 

هاي  كتهآنكه به رعايت مسايل و ن براي مرزنشينان صادق است. زيرا اغلب، آنان بي
توانند به كشورهاي همسايه  ها نياز داشته باشند، مي متداول سفر ميان كشورها و دولت

  وارد يا از آن خارج شوند.

  حق حاكم در محدود نمودن آزادي سفر -3271

تواند آن را براي زن و مرد مسلمان با قوانين معيني  سفر اگر مباح باشد ولي امر مي
مصلحتي شرعي اقتضا كرد، به كلي آن را منع كند مانند منع  مقيد و محدود نمايد و يا اگر

هاي نظامي و ...، دليل ما براي  ها و پايگاه رفت و آمد به نزديكي مرزهاي دولتي يا پادگان
 �، هجرت از مدينه را براي برخي بزرگان صحابه�اين منع اين است كه، حضرت عمر

منع نموده بود. زيرا اي او ـ  به اجازهبه سبب نياز به مشورت و همنشيني با آنها ـ جز 
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، 1اي براي گناه و حرام باشد براساس سد ذرائع هنگامي كه از نظر شرعي، كار مباح، وسيله
اي براي كار حرام  مباح، اگر وسيله«گردد. امام شاطبي درباره اين مسأله گفته است:  منع مي

  2».است شود نه براي اين كه مباح باشد، از باب سد ذرائع منع مي
ي حج واجب  دستور حاكم در مقيد يا منع كردن سفر مرد و زن براي اداي فريضه -

اي  قابل اجراست و عدم اجراي حكم جز براي تحقق مصلحتي قطعي يا دفع مفسده
هاي واگيرداري  حتمي جايز نيست. براي مثال اگر در كشوري بيماري طاعون يا بيماري

مردم را از خروج از كشور منع نمايد تا آنها عامل  تواند مانند آن شايع شود حاكم مي
انتقال اين بيماري به ديگر كشورها نشوند. هرچند اين خروج براي سفر به مكه و اداي 

  در روايتي ـ كه بخاري آن را آورده ـ فرموده است: �ي حج باشد. زيرا پيامبر فريضه
  .3»منها اوأنتم بها فال تخرجو  ض فال تدخلوها، و إذا وقع بأرضاذا سمعتم الطاعون فی أر «
اگر شنيديد كه طاعون در سرزميني شايع شد، به آن سرزمين نرويد و اگر در «

  ».سرزميني بوديد كه، بيماري در آن شايع شد از آن خارج نشويد
امروزه، كارگزاران كشورهاي اسالمي شمار حجاج مجاز ورود به مكه را براي انجام  -

. يعني از هر دولت اسالمي به نسبت ساكنان كشور و اند فريضه حج محدود كرده
شود و  محدوديت مكه و مكان برگزاري مناسك حج شمار محدودي حاجي پذيرفته مي

نمايد و اين كار يعني محدود  اي بر پايه چنين توافقي عمل مي حاكم هر كشور اسالمي
  ساختن مسلمانان در امري واجب، آيا چنين كاري جايز است؟

______________________ 

 ة: هي الوسيلةو الذريع باشد. الذرائع به معناي وسايل و اسباب است و جمع ذريعه ميسد الذرائع:  -1

غلب اطالق اسم ولكن  أو فعال ة، قوالأو مصلح ةكان هذا الشيء مفسدأالشيء، سواء  إليوالطريق 

. و در واقع و به صورت مطلق ذرائع براي وسايلي به كار برده لي المفاسدإ ةل المفضيالذرائع علي الوسائ

-245گردند. براي توضيح بيشتر ر. ك به (اوجيز، دكتر زيدان، صص  شود كه غالباً منجر به فساد مي مي

251.(  

  .103، ص 1الموافقات، شاطبي، ج  -2

  .179، ص 10البخاري به شرح العسقالني، ج  صحيح -3



    

  101  سالم سكونت داردكه در داراإل حقوق زن مسلمانيبخش دوم: 
  

ورت اقتضا نمايد من [زيدان] به اين جواز معتقدم و براي جلوگيري از چنانچه ضر
با هرج و مرج حج ـ كه اغلب هاي ازدحام جمعيت حاجيان در اداي مناسك  زيان
روست ـ بر حاكم واجب است، ضوابط مشخص شرعي را براي اجازه سفر حج  روبه

اند و  ت كه به حج نرفتهوضع نمايد. از جمله اين ضوابط، دادن حق اولويت به كساني اس
رعايت تحقق شروط مطلوب براي سفر زن، كه پيشتر كساني كه سن باالتري دارند و نيز 

نمايند  هايي كه كشورهاي اسالمي وضع مي گفته شد. همچنين هر ساله بر محدوديت
ضروري كه منجر به تجديد و بازنگري داشته باشد تا اطمينان پيدا كند كه آيا آن حالت 

  باقي مانده يا مرتفع گرديده است. كردن شمار زائران شدهمحدود 
  



 

  جستار دوم:

  حرمت مسكن

  هدف از حرمت مسكن -3274

منظور از حرمت مسكن حقي است كه هر شخصي در استفاده از محيط خانه، آرامش 
اجازه خود ـ دارد. زيرا خانه انسان آن و اجازه ندادن به ديگران براي ورود به آن ـ جز با 

والً محل آسايش او و جايي است كه در آن براي هر نوع لباس پوشيدن، نشستن و معم
خوابيدن، آزاد است و همچنين اسباب و وسايلش را ـ و آن چه دوست دارد پنهان نمايد 

نهد. برخورداري از حرمت مسكن باتوجه به معناي بيان شده حقي است كه  ـ در آن مي
  ه است.انسان مقرر نمودشريعت اسالمي براي 

  ها، تأكيدي بر حرمت آنهاست وجوب كسب اجازه براي ورود به خانه -3275

در وجوب كسب اجازه براي ورود به خانه ديگران، تأكيدي آشكار بر حرمت مسكن 
تر درباره مشروعيت اجازه و چگونگي آن در قرآن كريم و  شريعت اسالمي است. پيش

  يازي نيست.توضيح داده شد و به تكرار آن ن �سنت پيامبر

  زن در حرمت مانند مرد است -3276

زن در داشتن حرمت مسكن، همانند مرد است. حتي او در برابر نامحرم نسبت به 
  خلوت و برخورداري از مسكن، سزاوارتر و ورود نامحرم بر وي در تنهايي حرام اتس.

  هاي مردم حرام است جاسوسي كردن خانه -3277

جاسوسي مردم و خانه آنها براي آگاهي از آنچه از مقتضيات حرمت مسكن، تحريم 
  فرمايد: باشد. خداوند مي دهند، مي انجام مي

� $ pκš‰ r'‾≈tƒ t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ# u (#θç7Ï⊥ tG ô_$# # Z��ÏWx. zÏiΒ Çd©à9 $# āχ Î) uÙ ÷è t/ Çd©à9 $# ÒΟ øOÎ) ( Ÿωuρ 

(#θÝ¡ ¡¡ pgrB �  ]12رات / جح[  



    

  103  سالم سكونت داردكه در داراإل حقوق زن مسلمانيبخش دوم: 
  

ها، گناه  ها بپرهيزيد كه برخي گمان اري گمانايد! از بسي اي كساني كه ايمان آورده«
  ».دري نكنيد است و جاسوسي و پرده

هاي مسلمانان و  منظور از نهي از تجسس، نهي از جست و جوي عورت و عيب
  1اند و استراق سمع از آنان است. آگاهي از آنچه پنهان نموده

روايت  �هريرهدر حديث نبوي شريف كه امام بخاري و ابوداود و ديگران از ابو -
  فرمودند: �اند، آمده است كه پيامبر كرده
  .»تجسسوا الن الظن أکذب الحديث وال تحسسوا و إياکم والظن، فإ«
ترين سخنان است و [در كار ديگران] جست و  دروغاز گمان بپرهيزيد زيرا گمان، «

  ».جو و تجسس نكنيد
گاه كردن است و جست و جوي امري همراه با استراق سمع و ن» تحسس«منظور از 

باشد. ابراهيم  يعني كشف خبرهاي مردم در خفا و پنهاني مانند كار جاسوس مي» تجسس«
منظور از «امام خطابي گفته است: ». تحسس و تجسس يك معنا دارند«حربي گفته است: 

نيز هاي مردم و كشف آنها نپردازيد.  حديث شريف اين است كه به جست و جوي عيب
خود است و س، آگاهي يافتن از احوال مردم به سبب مصلحت گفته شده است: تحس

تجسس، آن است كه كسي به خاطر مصلحت ديگري انجام دهد و جاسوس هم از اين 
واژه است. يعني كسي كه ديگري او را به آگاهي يافتن از احوال و اخبار مردم مكلف 

  2نموده است.
ها شامل  يم تجسس در خانهبراساس آنچه از معناي تجسس در آيه و حديث بيان كرد

گوش دادن از پشت در، يا پنهاني وارد شدن به آنجا و يا با كسب اجازه براي هدفي 
ها و دستگيري  شود. گاهي تجسس با هجوم به خانه ساختگي، مانند بهانه نوشيدن آب مي

گيرد و هيچ يك از اينها در شرع اسالم جايز  ساكنان آن به سبب ارتكاب گناه انجام مي

______________________ 

  .333، ص 16، تفسير قرطبي، ج 213، ص 4، تفسير ابن كثير، ج 372، ص 4تفسير الزمخشري، ج  -1

، 13، عون المعبود شرح سنن ابوداود، ج 481، ص 1الباري به شرح صحيح البخاري، عسقالني، ج  فتح -2

  .259-260صص 
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!ª �يست. قرطبي در تفسير آيه ن $#uρ $ yϑ Î/ šχθè=yϑ÷è s? ÒΟŠÎ=tæ � ي  در آخر آياتي كه مسأله
به كساني كه در «بيان نموده، آورده است:  1استئذان و كسب اجازه را در سوره نور

خبري  نمايند و از بي هاي مردم تجسس و براي انجام گناهان، درخواست ورود مي خانه
  2».مايند، [عذاب] وعده داده شده استن مردم سوءاستفاده مي

  ها امر به معروف و نهي از منكر و تعدي به خانه -3280

اجازه به خانه مردم را مباح  كار حسبه [امر به معروف و نهي از منكر] ورود بي
گرداند بلكه شرط انجام كار اين است كه منكر ظاهر باشد و پنهاني نباشد. امام غزالي  نمي

هيچ تجسسي  درنگ و بي دومين ركن حسبه، منكري است كه، بي«موده: در اين باره فر
توان فهميد؟ بدان، كسي  براي محتسب آشكار باشد. اما حد آشكار و پنهان را چگونه مي

اش را بسته است ورود به آنجا جز با كسب اجازه جايز نيست. مگر گناه و  كه در خانه
  3».بيرون خانه از آن آگاهي يابنداي آشكار باشد كه ديگران در  عصيان به گونه

______________________ 

1 - � $ pκš‰ r'‾≈ tƒ tÏ% ©! $# (#θãΖtΒ# u Ÿω (#θè= äz ô‰s? $�?θã‹ ç/ u�ö� xî öΝ à6Ï?θã‹ ç/ 4_®Lym (#θÝ¡ ÎΣù' tGó¡ n@ (#θßϑ Ïk=|¡ è@uρ #’n?tã $yγÎ= ÷δ r& 4 
öΝ ä3Ï9≡ sŒ ×�ö� yz öΝä3 ©9 öΝ ä3 ª=yès9 šχρ ã�©. x‹s? ∩⊄∠∪ β Î* sù óΟ ©9 (#ρß‰ ÅgrB !$yγŠÏù #Y‰ ymr& Ÿξsù $yδθè= äz ô‰s? 4 ®Lym šχsŒ ÷σãƒ 

ö/ä3 s9 ( β Î)uρ Ÿ≅ŠÏ% ãΝ ä3 s9 (#θãèÅ_ö‘$# (#θãèÅ_ ö‘$$ sù ( uθèδ 4’ s1ø—r& öΝ ä3 s9 4 ª! $#uρ $yϑ Î/ šχθè= yϑ ÷ès? ÒΟŠÎ= tæ � ] / و  ]27نور

اي نشويد كه متعلق به شما نيست، مگر بعد از اجازه گرفتن (با زنگ زدن يا  اي مؤمنان، وارد خانه« )28

آن. اين كار براي شما بهتر است. اميد است شما  در كوبيدن و كارهايي جز اينها) و سالم كردن بر ساكنان

) اگر كسي را 27(اين دو چيز را به هنگام رفتن به منازل ديگران رعايت و آنها را) مدنظر داشته باشيد (

در خانه نيافتيد بدانجاها داخل نشويد تا به شما اجازه داده شود. اگر هم به شما گفتند: برگرديد، پس 

باشد. خدا بس آگاه  تر برايتان مي تر به حالتان و) پاكيزه يد) اين (كار رجوع، زيبندهبرگرديد (و اصرار نكن

  (پس با رهنمودهاي او مخالفت نورزيد). مترجم.» كنيد. از كارهايي است كه مي

  ، سوره نور28و  27هاي استئذان،  ، آيه220، ص 12تفسير القرطبي، ج  -2

  .285ص ، 2الدين، امام غزالي، ج  احياء علوم -3



    

  105  سالم سكونت داردكه در داراإل حقوق زن مسلمانيبخش دوم: 
  

امام ابن كثير در تفسير خود، حديثي از امام احمدبن حنبل از دجين كاتب عقبه آورده 
نوشد. من به سربازان  اي داريم كه شراب مي به عقبه گفتم: ما همسايه«كه گفته است: 

پند و موعظه نما دهم كه او را دستگير نمايند. گفت: اين كار را نكن بلكه او را  اطالع مي
گويد: دجين نزد او  ام اما دست برنداشت. مي و تهديدش كن. گفت: اين كار را انجام داده

دهد. من پليس را  آمد و گفت: من او را نهي نمودم. اما او همچنان به كار خود ادامه مي
نده  خبر خواهم كرد تا او را دستگير كند. عقبه به او گفت: واي بر تو! اين كار را انجام

  فرمود: شنيدم كه مي �چون من از پيامبر
  .1»من قبرها ةءودو مؤمن فکأنما استحيا م ةمن ستر عور «
كسي كه عورت مؤمني را بپوشاند، گويي زنده به گوري را در قبرش زنده نموده و «

  ».جان به كالبد او دميده است
نقل نموده كه  سفيان ثوري از راشدبن سعد و او از معاويه«و در ادامه آورده است: 

  فرمودند: �شنيدم پيامبر

  .2»أو کدت أن تفسدهمفسدتهم أن اتبعت عورات الناس إنک إ«
اي يا نزديك است  جويي از مردم باشي، آنها را فاسد نموده گيري و عيب اگر تو در پي«

  ».كه آنها را به تباهي بكشاني
گفته است:  �بن عوف نفسير خود آورده است كه، عبدالرحمقرطبي در تامام  -

اي را كه در آن  چراغ روشن خانهداديم.  شبي با عمربن خطاب در مدينه، نگهباني مي«
  نيمه باز بود و گروهي با صداي بلند در آنجا بودند، ديديم.

گفت: اين خانه ربيعه بن اميه بن خلف است آنها اكنون در حال خوردن  �عمر
ا كاري را ا نجام داديم كه خداوند ما را از آن بينم. اما م بيني؟ گفتم: مي اند. آيا نمي شراب

  فرمايد:  نهي نموده است و مي

______________________ 

  با وجود اختالف در مورد سند حديث. 239/3منذري ، الترغيب والترهيب -1

  .213، ص 4تفسير ابن كثير، ج  -2
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� Ÿωuρ (#θÝ¡ ¡¡ pg rB �  ]/12الحجرات[  

  ».در حالي كه ما تجسس نموديم. عمر منصرف شد و آنها را رها كرد«
ابوقالبه گفته است: از عمربن خطاب نقل شده كه: ابومحجن ثقفي در خانه خود 

جلو رفت تا به خانه وي داخل شد. چون نزد  �نوشيد. عمر مي همراه دوستانش شراب
او رفت، تنها يك مرد همراه او بود. ابومحجن به او گفت: اين كار براي تو حالل نيست و 

  .1»بيرون رفت و او را رها كرد �خداوند تو را از تجسس نهي نموده است بنابراين عمر

  رت جايز استاجازه هنگام ضرو ورود به خانه مردم بي -3283

اجازه ساكنان آن است.  از مقتضيات حرمت مسكن، حرام بودن ورود به خانه مردم، بي
ي حرام  ها سبب اباحه شود زيرا ضرورت لكن اين حرمت هنگام ضرورت برداشته مي

هاي ضرورت هنگامي است كه كسي نيازمند كمك باشد. مانند آتشي  شوند. از نمونه مي
وري  اي را بدزدد يا حمله خواهد اموال خانه ده يا سارقي كه ميور ش اي شعله كه در خانه

اجازه ساكنان آن  ها ورود به خانه، بي گناه بكشد. در اين حالت خواهد ديگري را بي كه مي
 2آيد جايز است و ورود به سبب ضرورت، تجاوز و تعدي بر حرمت مسكن به شمار نمي

  زه يا همچون اجازه ورود است.شود كه چني حالتي خود بيانگر اجا و گفته مي

  بازرسي هنگام ضرورت -3284

هاي ضروري موجب جواز تجسس مواردي است كه ابويعلي حنبلي و  از جمله حالت
اما در كارهاي حرام كه براي محتسب، آشكار نيست «اند:  ماوردي شافعي آن را بيان نموده

. و گمان غالب بر اين باشد كه اي آشكار دري نمايد مگر با دليل و نشانه نبايد تجسس پرده
اند و رها نمودن آنان موجب هتك حرمت  گروهي در سايه آن كار، خود را پنهان نموده

گردد. براي نمونه، انساني مطمئن و راستگو به او خبر دهد كه مردي با مردي ديگر 

______________________ 

  .333، ص 16تفسير قرطبي، ج  -1

  .200، ص 23تفسير رازي، ج  -2
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چنين خواهد با او زنا نمايد در  خلوت نموده تا او را بكشد يا با زني خلوت نموده و مي
حالتي جايز است كه تجسس نموده و به كشف و بحث اقدام نمايد تا مبادا هتك حرمت 

اگر گروهي از آمران به به محارم يا ارتكاب به گناه يا كار حرامي صورت بگيرد. همچنين 
  1معروف و ناهيان از منكر از كاري آگاهي يابند، اقدام براي كشف آن جايز است.

  
  

______________________ 

 ، األحكام السلطانية، امام ماوردي80األحكام السلطانية، أبويعلي محمدبن حسين  الفراء الحنبلي، ص  -1

  .243شافعي، ص 



 

  جستار سوم:

  رايآزادي 

  ياسخن يكم ـ آزادي ر

  ياهدف آزادي ر -3285

است كه انسان به آن اي  در كارهاي عمومي يا خصوصيي، امنظور از بحث آزادي ر
ي، موافق رأي ديگران باشد چه مخالف آنها، همچنين منظور حق امعتقد است. چه اين ر

  اظهار رأي و اعالم آن به ديگران است.

  ستي، حق هر مسلماني ااآزادي ر -3286

آزادي رأي به معناي گفته شده حق ثابت و تضمين شده هر مسلماني است؛ زيرا 
شريعت اسالمي آن را برايش اثبات نموده و آنچه اسالم اثبات و تقرير نموده باشد 

  كس حق نقض و انكارش را ندارد. هيچ

  يااساس حق در آزادي ر -3287

پذيرفتن مسئوليت كارهايي  ي بايد رعايت كندااساسي را كه هر مسلمان در آزادي ر
براي اينكه ديدگاه خود را بيان است كه شرع بر او واجب نموده است مانند نصيحت 

دين سراسر «روايت كرده، فرموده است:  �نمايد. در حديثي كه امام مسلم از پيامبر
اهللا! براي چه كساني؟ فرمود: براي خدا، كتابش، رسول  نصيحت است. پرسيديم: يا رسول

  ».ائمه مسلمانان و همگي آنهااو، 
و اما نصيحت براي ائمه مسلمانان، ياري «امام نووي در شرح اين حديث گفته است: 

آنها به حق و اطاعت از آنها به حق و امر و نهي كردن آنان به حق و يادآوري حقوقي 
و اينكه  اند همراه با مدارا و نرمي، است كه از آن غفلت نموده يا نسبت به آن آگاهي نيافته

  .»آنها را با مدح ناروا متفرق نسازند
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اي توانايي واجب است و آن، فرضي  پند و اندرز به اندازه«گفته است:  /ابن بطال
  1».شود كفايي است كه اگر كسي به آن اقدام نمايد از ديگران ساقط مي

پند و نصيحت ائمه مسلمانان در مسايل عمومي ـ براي جلب مصلحت مسلمانان و 
پذيرد ـ مستلزم  اند، انجام مي شر از آنها و يادآوري آنچه كارگزاران از آن غفلت نمودهدفع 

اظهار رأي است تا هر مسلماني به واجب نصيحت، عمل نمايد. از اين رو شريعت اسالم 
  آن را براي هر مسلمان مقرر نموده است.

  ي براي هر مسلماناضرورت آزادي ر -3288

روف و نهي از منكر به صورت عام، ضروري است و اين رأي براي امر به معآزادي 
گيرد. خداوند متعال در اين باره فرموده  واجب نصيحت، ائمه مسلمانان را نيز در بر مي

  است:

� tβθ ãΖÏΒ÷σ ßϑ ø9 $#uρ àM≈oΨ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# uρ öΝßγàÒ ÷è t/ â !$uŠÏ9 ÷ρ r& <Ù ÷è t/ 4 šχρ â÷ß∆ ù' tƒ Å∃ρ ã� ÷è yϑø9$$ Î/ 

tβöθ yγ÷Ζtƒuρ Çtã Ì�s3Ζßϑø9   ]71توبه / [   � #$

پردازند و مستلزم برخورداري از آزادي  اين واجب كه زنان و مردان مؤمن به آن مي
شود. خداوند به اين واجب  رأي است از آن به، امر به معروف و نهي از منكر تعبير مي

دستور فرموده است يعني آزادي رأي و حق اظهار نظر را در معروف و منكر به آنها 
  ت.بخشيده اس

  ي و مشورتاآزادي ر -3289

گونه كه خداوند  مشورت ميان كارگزاران امور و زيردستان يا ميان زيردستان همان
  فرمود است:

� öΝèδ ö‘Íρ$ x© uρ ’ Îû Í÷ö∆F{   ]159آل عمران / [  � #$
______________________ 

هـ . 676الدين النووي، متوفي  االحاديث الصحيحة النبوي، امام يحيي بن شرف شرح االربعين النووية في -1

  .35-7، صص 1371ق. مطبعه االستقامة بالقاهرة، سنة 
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  »و در كار[ها] با آنان مشورت كن«

� öΝ èδ ã�øΒ r& uρ 3“u‘θ ä© öΝ æηuΖ÷�t/ �  ] / 38شوري[  
  »آنهاست انيصورت مشورت در مبه  شانيو كارها«

از واجبات ديني بوده و  انجام آن به داشتن آزادي رأي مسلمانان نيازمند است و امر 
آنها به مشورت يعني اينكه نخست [خداوند] آزادي رأي را به آنها عطا نموده تا به 
 مشورت بپردازند. بدين صورت كه اهل شورا در مسايلي كه كارگزاران از آنان مشاوره

كنند  خواسته يا در آنچه خود، آن را به عنوان موضوع مشورت براي كارگزاران بيان مي
  دارند. آرايشان را اظهار مي

و كسب دانش در كارهاي ديني از واجبات يا از مستحبات اسالمي است و  1»تفقه« -
ه گنجند، مستلزم اين است ك در مسايلي كه در دايره اجتهاد مي 2تفقه در دين و اجتهاد

مجتهد رأي اجتهادي خود را در اين مسايل بيان نمايد چه اين مسايل به كارهاي عمومي 
و چه خصوصي مربوط باشند. چه مجتهد آنها را ابتدا و بدون طرح پرسشي گفته باشد، 

  چه در پاسخ پرسش يا فتوايي آن را بيان نموده باشد.
آنها دفاع كند و براي دفاع  اي دارد كه بايد از گونه كه هر مسلماني حقوق فردي همان

از آنها به استدالل و حجت نياز دارد همچنين در رد داليل كسي كه با او در اين حقوق 
  ورزد حتي اگر حاكم باشد به استدالل و اظهار رأي نيازمند است. مخالفت مي

  يازنان و آزادي ر -3291

دارد زيرا او نيز به ي ازن مسلمان، مانند مرد مسلمان در سرزمين اسالمي حق آزادي ر
انجام واجبات اساسي مانند امر به معروف و نهي از منكر و مشورت و فراگيري احكام 

______________________ 

تفقه: فهميدن و دريافت چيزي، و فقه از نظر لغوي به معناي فهم است چه فهم سطحي و چه فهمي عمقي،  -1

  ، مترجم.»العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية ةالعلم باالحكام الشرعي«در اصطالح عبارتست از: و 

اجتهاد در لغت به معناي رنج و مشقت كشيدن است و در اصطالح عبارت است از اينكه شخص فقيه  -2

  تمام طاقت و توانايي خود را در تحصيل ظن نسبت به حكم شرعي به كار ببرد. مترجم.
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مور است و بايد اظهارنظر كند زيرا تفقه در دين، ابه صورت واجب و مستحب مدين 
وگو درباره آنها  هاي ديني و همچنين حق دفاع از حقوق اساسي و گفت اجتهاد، سنت

  ي است.احق اظهارنظر و آزادي رهمگي نيازمند 

  كند رويدادهايي كه آزادي رأي زن را اثبات مي -3292

 �به سبب اهميت اثبات حق آزادي رأي زن، برخي از رويدادهايي كه در زمان پيامبر
اي قاطع بر حق زن در برخورداري از آزادي  ارجمند اتفاق افتاده و نشانه �و صحابه 

ه است البته اين افزون بر داليلي است كه، درباره آزادي رأي مانند مرد است، آورده شد
  رأي زن بيان شد و به شرح زير است:

حوادثي كه آياتي از قرآن درباره آن نازل شده و در كتاب خداوند تالوت  -1
 شود. مي

 روي داده است. �آنچه در زمان عمربن خطاب -2

 ، رخ داد.�الناطقين، دختر ابوبكر سما ذاتااتفاقي كه براي  -3

  ر زير به بيان آنها پرداخته شده است.د

- � ô‰s% yì Ïϑ y™ ª!$# tΑ öθs% ÉL ©9$# y7 ä9Ï‰≈pgéB ’ Îû $ yγÅ_ ÷ρ y— �   ]1/  المجادلة[  
  ».كند پذيرد كه درباره شوهرش با تو بحث و مجادله مي خداوند گفتار آن زني را مي«

دختر  ،كمن سخنان خوله«آمده است كه فرمود:  كدر تفسير ابن كثير از عايشه
توانستم بشنوم در حالي كه از شوهرش نزد رسول  شنيدم اما برخي را نمي ثعلبه، را مي

ام را بر  اهللا! مال و ثروتم را نابود كرد و جواني گفت: يا رسول كرد و مي شكايت مي �خدا
باد داد. براي او بچه به دنيا آوردم تا اين كه پير شدم و ديگر توانايي باروري نداشتم و مرا 

  نمايم. برم و به درگاه تو شكايت مي من به تو پناه مينمود. خداوندا!  1ظهار
______________________ 

أنت علی «گويد:  ظهار از ظهر گرفته شده است زيرا مرد به هنگام ظهار، خطاب به همسرش مثالً مي -1

و شرعاً عبارت است از اينكه مرد، همسرش را به يكي از محارم خود (مادر، خواهر و ...)  »لظهر أمی

  تشبيه نمايد. مترجم.
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با اين آيه  �آن زن هنوز از جايش بلند نشده بود كه جبرييل«گفته است:  كعايشه
  فرود آمد: 

� ô‰s% yìÏϑy™ ª!$# tΑ öθ s%  ÉL©9 $# y7ä9 Ï‰≈pg éB ’ Îû $ yγÅ_ ÷ρy— þ’Å5 tG ô± n@uρ † n<Î) «!$# ª!$# uρ ßì yϑó¡ tƒ 

!$ yϑä. u‘ãρ$ ptrB 4 ¨βÎ) ©! $# 7ì‹Ïÿxœ î��ÅÁ t/ �   ]1/  المجادلة[  

به همسرش،  �وس بن صامتادر تفسير قرطبي درباره اين داستان آمده است كه 
شود و در زمان  و اين ظهار ناميده مي» أنت علی کظهر أمی«، گفت: كخوله دختر ثعلبه

و حكم اين مسأله را از ايشان  رفت �نزد پيامبر كآمد. خوله جاهليت طالق به شمار مي
  اي. فرمود: تو بر او حرام شده �پرسيد. پيامبر

خوله گفت: به خدا سوگند او واژه طالق را به زبان نياورد و در ادامه گفت: به 
خداوند از تنگدستي و فقر و تنهايي و وحشت جدايي از همسر و پسر عمويم در حالي 

  نمايم. يت ميام، شكا كه براي او بچه به دنيا آورده
نمود و  و خوله پي در پي به پيامبر مراجعه مي» اي تو بر او حرام شده«فرمود:  �پيامبر

  داد تا اين كه اين آيه بر او نازل شد: همان پاسخ را به او مي �پيامبر

� ô‰s% yìÏϑy™ ª!$# tΑ öθ s%  ÉL©9 $# y7ä9 Ï‰≈pg éB ’ Îû $ yγÅ_ ÷ρy— þ’Å5 tG ô± n@uρ † n<Î) «!$# ª!$# uρ ßì yϑó¡ tƒ 

!$ yϑä. u‘ãρ$ ptrB 4 ¨βÎ) ©! $# 7ì‹Ïÿxœ î��ÅÁ t/ �   ]1/  ةمجادلال[  

y7ä9 �در تفسير آلوسي درباره آيه  Ï‰≈pg éB ’ Îû $ yγÅ_÷ρ y— � اش و  لهاآمده است: درباره مس
نمود. آلوسي  مراجعه مي �آنچه در حق او از شوهرش سر زده بود يعني ظهار به پيامبر

، پرداخته، گفته است: اين آيه كاستان خوله، دختر ثعلبهدر ادامه در حالي كه به ذكر د
را گفته، » أنت علی کظهر أمی«ي  ، كه واژه�درباره خوله و همسرش، أوس بن صامت

وس با من ازدواج كرد در ااهللا!  رفت و گفت: يا رسول �پيامبرنازل شده است. خوله نزد 
شدم و فرزندان زيادي براي حالي كه من جواني خوش بر و رو و زيبا بودم و چون پير 

اهللا! اگر رخصتي هست  وردم، مانند مادرش شدم و مرا تنها گذاشت. يا رسولاو به دنيا آ
  ام كن. اي ببخشم براي من بازگو و به آن راهنمايي كه با آن، خود و او را زندگي تازه
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شده فرمود: سوگند به خدا، درباره مسأله تو تاكنون دستوري به من داده ن �پيامبر
  اي. است و در روايتي هم آمده كه نظري جز اين ندارم كه تو بر او حرام شده

چند بار  �وس كه واژه طالق را بر زبان نياورده است و با پيامبراخوله گفت: اما 
مجادله و بحث نمود. سپس گفت: خداوندا! من به تو از فقر و تنهايي و سختي دوري از 

وايتي هم آمده كه گفت: به خداوند متعال، از تنگدستي نمايم زيرا در ر همسرم شكايت مي
نمايم. دختران كوچكي دارم كه اگر نزد شوهرم بمانند تباه  ام شكايت مي و پريشاني

مانند. سپس سرش را  روند و اگر آنها را با خود بردارم، گرسنه مي شوند و از دست مي مي
اي  كنم. خداوندا! آيه ايت ميبه سوي آسمان بلند كرد و گفت: خداوندا! من به تو شك

اي درباره او نازل شد.  زن بلند نشده بود كه آيهدرباره من بر پيامبرت نازل فرما. هنوز آن 
سخن خداوند را برايش  �فرمود: اي خوله! مژده باد. گفت: خير است؟ و پيامبر �پيامبر

  خواند:

� ô‰s% yìÏϑy™ ª!$# tΑ öθ s%  ÉL©9 $# y7ä9 Ï‰≈pg éB ’ Îû $ yγÅ_ ÷ρy— þ’Å5 tG ô± n@uρ † n<Î) «!$# ª!$# uρ ßì yϑó¡ tƒ 

!$ yϑä. u‘ãρ$ ptrB 4 ¨βÎ) ©! $# 7ì‹Ïÿxœ î��ÅÁ t/ �1   ]1/  المجادلة[  

درباره واژه ظهار پرسش  �شود كه، او از پيامبر از داستان خوله دختر ثعلبه روشن مي
حكم آن درباره حكم آن مراجعه نمود تا اين آيات كه نشانگر  �نمود و بارها به پيامبر

 �هستند نازل شد و اين آيات روشن نموده كه خداوند متعال گفت و گوي او را با پيامبر
اي قاطع و آشكار براي حق زن  آنكه آن را انكار نمايد و اين رويداد نشانه شنيده است بي

شود و بدان  ي و نظرش در دفاع از چيزي است كه به او مربوط ميامسلمان در بيان ر
حكم شرعي آن روشن گردد زيرا پس از صدور حكم حرفي جز اطاعت و معتقد است تا 

  ماند. پيروي و اجراي حكم خداوند باقي نمي

______________________ 
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  گويد مي �زني نظرش را درباره ازدواج به رسول خدا -3295

زني به نام خنسا، دختر خذام انصاريه، روايت  امام بخاري در صحيح خود از بيوه
آمد  رت شوهر داد و او از آن مرد خوشش نمينموده است كه پدرش او را بدون مشو

ازدواج او را رد نمود و در روايت ثوري آمده كه  �رفت و پيامبر �بنابراين نزد پيامبر
  1».پدرش او را در حالي كه باكره بود، شوهر داد

  كند تا از حقوق خود آگاهي يابد زني نظرش را بيان مي -3296

ي نزد او آمد و گفت: پدرم مرا به پسر روايت نموده كه دختر كنسايي از عايشه
برادرش شوهر داده تا بدهي اندكي كه به او دارد از اين طريق ادا نمايد و من از اين كار 

ماجرا را   كآمد و عايشه �بيايد. پيامبر �پدرم متنفرم. عايشه گفت: بنشين تا پيامبر
را به عهده دختر  كسي را پي پدرش فرستاد و تصميم نهايي �برايش نقل كرد. پيامبر

خواستم بدانم  ام تنها مي اهللا! آنچه پدرم انجام داده پذيرفته گذاشت. دختر گفت: يا رسول
  2كه زنان نيز در اين زمينه حقي دارند.

  نمايد اظهار مي �نظرش را درباره همسرش در حضور پيامبر كبريره -3297

را  كبريره كت: عايشهخالصه داستان بريره كه بخاري آن را روايت نموده چنين اس
اي سياهپوست  كه مغيث نام داشت بردهـ كه كنيزي بود ـ خريد و آزادش كرد. همسرش 

بود. بنابراين [بريره] زماني كه آزاد گرديد، حق انتخاب داشت كه همچنان به زندگي با 
خواست،  شوهرش ادامه دهد در حالي كه شوهرش برده و او آزاد بود و اگر مي

واست جدايي نمايد. بريره جدايي را انتخاب نمود زيرا همسرش توانست درخ مي
آمد و رغبتي براي ادامه زندگي با او نداشت. مغيث از اين كار ناراحت شد  خوشش نمي

  و گريست.

______________________ 
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شوهر بريره، «روايت كرده است كه:  �بخاري در داستان بريره و مغيث از ابن عباس
گريست و  م كه به دنبال بريره روان بود و ميديد اي به نام مغيث بود. من او را مي برده

فرمود: اي عباس! آيا از عشق مغيث  �به عباس �شد. پيامبر اشك بر ريش او جاري مي
  كني؟ به بريره و نفرت بريره به مغيث تعجب نمي

  كردي. كاش به او رجوع ميبه بريره گفت:  �و پيامبر
  ؟نمايي اهللا! آيا به من امر مي بريره گفت: يا رسول

  كنم. : نه. من تنها وساطت مي�پيامبر فرمود
  1».بريره گفت: من به او نيازي ندارم

يش را به جدايي از همسرش اظهار نموده و اشود كه بريره ر از اين حديث روشن مي
  پيامبر او را انكار ننموده و به ادامه زندگي با مغيث دستور نداده است.

  2اظهار داشت �پيامبر زني كه نظرش را در تأخير بيعت با -3298

بيعت كرديم و  �اهللا ما با رسول«امام بخاري از ام عطيه روايت كرده كه گفته است: 

∅βr& āω š �اين آيه را براي ما خواند:  �پيامبر ø.Î�ô³ ç„ «! $$Î/ $\↔ ø‹x© ...� خواني ما را  و از نوحه
خواني] ياري  نوحهو گفت: فالن زن به من [در  بيعت نكردنهي نمود. در آن هنگام، زني 

چيزي به او نگفت و آن زن رفت  �خواهم پاداشش را بدهم. پيامبر نموده است و من مي
  و دوباره برگشت و بيعت نمود.

ترمذي در جامع خود اين حديث را از ام سلمه انصاري روايت نموده كه، زني از ميان 
 �ماييم، چيست؟ پيامبرآن زنان گفت: كار پسنديده كه ما نبايد در آن از تو نافرماني ن

خواني  اهللا! فرزندان فالن طايفه مرا در نوحه خواني نكنيد. گفتم: يا رسول فرمود: نوحه
______________________ 

  .269، ص 20عمدة القاري شرح صحيح بخاري، ج  -1
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مرا منع نمود. دوباره آن را تكرار  �عمويم ياري نمودند و من بايد جبران نمايم. پيامبر
كسي كردم. پيامبر اجازه داد كه برايشان جبران نمايم و من پس از آن هرگز بر اي 

  خواني نكرده باشد. ام و زني به جز من نبوده كه نوحه خواني ننموده نوحه
خواستم  وقتي مي«گونه از ام عطيه روايت كرده است كه  نسايي نيز اين حديث را اين

خواني  در زمان جاهليت زني من را در نوحهاهللا!  بيعت نمايم، گفتم: يا رسول �با پيامبر
نمايم.  گردم و با شما بيعت مي دهم. سپس برمي را ياري مي روم و او ميياري داده است، 

فرمود: برو و ياريش كن. گفت: رفتم و او را ياري دادم. سپس بازگشتم و با  �پيامبر
  ».بيعت نمودم �پيامبر

زناني را كه به سوي  �و پيامبر 1آمده است �اين احاديث درباره بيعت زنان با پيامبر
  مضمون اين آيات قرآن مكلف نموده است:اند، به  دين او هجرت كرده

� $pκš‰ r' ‾≈tƒ ÷ É<̈Ζ9 $# # sŒÎ) x8 u !%ỳ àM≈oΨ ÏΒ÷σßϑø9 $# y7uΖ÷è Îƒ$ t7ãƒ #’ n? tã βr& āω š∅ø. Î� ô³ç„ «! $$Î/ $ \↔ø‹x© 

Ÿωuρ zø% Î�ô£ tƒ Ÿω uρ tÏΡ ÷“tƒ Ÿω uρ zù=çFø) tƒ £ èδy‰≈s9 ÷ρ r& Ÿωuρ tÏ? ù' tƒ 9≈tFôγç6Î/ …çµ uΖƒÎ� tIø	 tƒ t ÷t/ 

£Íκ‰ Ï‰ ÷ƒr& �∅ ÎγÎ=ã_ ö‘r& uρ Ÿω uρ š�oΨŠÅÁ ÷è tƒ ’ Îû 7∃ρ â÷÷ê tΒ � £ ßγ÷èÎƒ$ t6sù ö�Ï	øó tGó™$# uρ £çλm; ©!$# ( 
¨βÎ) ©! $# Ö‘θ à	 xî ×ΛÏm   ]12 /ةمتحنامل[                                               � ‘§

عت كنند و اي پيغمبر! هنگامي كه زنان مؤمن پيش تو بيايند و بخواهند با تو بي« 
پيمان ببندند بر اينكه چيزي را شريك خدا نسازند، دزدي نكنند، مرتكب زنا 
نشوند، فرزندانشان را نكشند، به دروغ فرزندي را به خود و شوهر خود نسبت 

خواني) از تو  ندهند كه زاده ايشان نيست و در كار نيكي (كه آنان را بدان فرا مي
و پيمان ببند و برايشان از خدا آمرزش بخواه. نافرماني نكنند با ايشان بيعت كن 

مسلماً، خدا آمرزگار و مهربان است (و مغفرت و رحمت خود را شامل چنين 
  ».گرداند) هايي مي خانم

  

______________________ 

گريه آهنگين و » نوحه«هاي اوست؛ و گفته شده كه  خواني گريه بر مرده و بر شمردن نيكي مراد از نوحه -1

  از اين [واژه] گرفته شده است.» ناح الحمام«موزون را گويند؛ و 
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به ام عطيه و زن ديگري كه در حديث ام  �شود كه پيامبر از اين احاديث استنباط مي
كسي را كه ست كه، هر يك از آنها، سلمه آمده و ترمذي آن را روايت كرده اجازه داده ا

خود را در اين خواني ياريشان داده، ياري نمايند و پس از اينكه ام عطيه اشتياق  در نوحه
خواني ياري داده، قضا  دارد (به اين كه بايد حق كسي كه او را در نوحه ياري ابراز مي

ي از ام سلمه آمده بيعت نموده است. حتي در حديث ترمذ �بازگشته و با پيامبرنمايد). 
در از اينكه اشتياقش را اعالن نمود. پيامبر اجازه داد برود و اين است كه آن زن، پس 

حالي بود، كه بار نخست اجازه اين كار را به او نداد و او آن را دوباره مطرح نمود تا 
  به او اجازه داد. �اينكه پيامبر

ن از حق آزادي رأي و دفاع از اي روشن در برخورداري زن مسلما اين احاديث نشانه
  آن به حكم اسالم است.

  

اند  اند و گروهي نيز گفته اي از علما درباره آنچه در اين احاديث آمده اشكال گرفته عده
اين رخصت تنها ويژه ام عطيه بوده است، زيرا مقصود اصلي در حديث ترمذي، ام عطيه 

خواني در اسالم حرام است و  نوحه شان اين است كه است. استدالل اين گروه در رأي
عمومي امكان ندارد. ابن حجر عسقالني و عيني اين توجيه را اجازه آن به صورت 

آن آمده، خ براي آنچه در حديث ام عطيه و مانند ساند بهترين پا اند و هر دو گفته نپذيرفته
بود و  داري خواني نخست در شريعت براي تنزيه و خويشتن اين است كه نهي از نوحه

خواني نيز حرام گرديد. در نتيجه اذني كه درباره ام عطيه  چون بيعت زنان تمام شد، نوحه
خواني جنبه تنزيهي داشته نه  يا غير او وجود دارد براي زماني است كه نهي از نوحه

خواني حرام و تهديدي سخت نيز بر آن در احاديث زيادي وارد  تحريمي. پس از آن نوحه
  1شده است.

______________________ 
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  زن نماينده -3202

اي دارند، جايز است يكي را [به عنوان  لهاي يكساني درباره مسابراي زناني كه ر
يشان را به هر كس كه بخواهند، ابالغ نمايد. روايت شده كه انماينده] انتخاب نمايند تا ر

رفت و گفت: من فرستاده جماعتي از  �سما، دختر يزيدبن سكن انصاري، نزد پيامبرا
اند. خداوند تو را براي مردان و زنان مبعوث نموده است و ما  ي منار ه همزنان هستم ك

نشين و اساس  به تو ايمان آورديم و از تو تبعيت نموديم. ما گروه زنان، محدود و پرده
ها و محل شهوت مردان و حامل فرزندانشان هستيم در حالي كه مردان به شركت در  خانه

اند و زماني كه به جهاد بروند،  برتري داده شده اجتماعات و حضور در تشييع جنازه
اهللا! آيا ما در اجر آنها  دهيم. يا رسول اموالشان را محافظت و فرزندانشان را پرورش مي

  شريك خواهيم بود؟
اي بهتر از پرسش اين زن درباره  نمود و فرمود: آيا گفته �رو به اصحاب �پيامبر

هللا! پس پيامبر فرمود: اي اسما! برگرد و به زناني كه ا ايد؟ گفتند: نه، يا رسول دينش شنيده
رأي تو هستند، بگو كه خوب شوهرداري كردن و جلب رضايت و تبعيت از او با همه  هم

با شادي،  �كند پس اسما در حالي كه به سبب گفته پيامبر مسايلي كه گفتي، برابري مي
  گفت به سوي آن زنان برگشت. داد و تكبير مي هلهله سر مي

  زن پاسخگو -3303

ي  عمربن خطاب در حال ايراد خطبه فرمود: آگاه و به هوش باشيد كه، در مهريه
روي نكنيد اگر مهريه، نشانه بزرگواري در دنيا يا تقوا نزد خداوند بود؛  زنانتان غلو و زياده

 كدام [در انجام آن] از شما شايستگي بيشتري داشت. در حالي كه ايشان براي هيچ �پيامبر
قرار نداده است. در آن حال، زني بلند شد  1از دختران يا همسرانش بيشتر از دوازده اوقيه

______________________ 

اوقيه: واحد وزن برابر با  -1
2
گرم تقريباً (بيروت)  213گرم (حلب)،  320گرم (مصر)،  37رطل =  1

  مترجم.
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نمايي؟ آيا اين  و گفت: اي عمر! خداوند آن را به ما بخشيده و تو آن را بر ما حرام مي
  گفته خداوند نيست كه فرمود: 

� óΟ çF÷� s?#u uρ £ßγ1 y‰ ÷n Î) # Y‘$ sÜΖÏ% Ÿξsù (#ρä‹ è{ ù' s? çµ÷ΖÏΒ $º↔ø‹x© �   ] / 20نساء[  

  »و به يكى از آنان مال فراوانى داده باشيد، چيزى از او پس مگيريد«
  1».گفت: آن زن به راه درست و عمر به خطا رفت �و عمر

در تفسير ابن كثير، حافظ ابويعلي از مسروق روايت نموده است كه، عمربن خطاب 
ي زنان شما چيست؟ در  ون مهريهباال رفت و گفت: اي مردم! سبب افز �بر منبر پيامبر

اند و مقدار مهر در ميانشان از چهارصد درهم  حالي كه پيامبر و اصحاب او ازدواج كرده
بيشتر نبوده است. اگر بسياري در مهر، پرهيزگاري خداوند يا كرامت بود، آيا آنها بر شما 

قرار دهد او پس چنانچه مردي بيشتر از چهارصد درهم را مهر زنش  گرفتند؟ پيشي نمي
را [به محكمه عدالت] معرفي خواهم نمود. سپس از منبر پايين آمد. زني از قريش بر او 
اعتراض نمود و گفت: اي اميرالمؤمنين! مردم را از اينكه مهر زنانشان بيشتر از چهارصد 

گفت: بله. سپس آن زن گفت: آيا آنچه خداوند در قرآن  �درهم باشد، نهي كردي؟ عمر
اي كه  گفت: آن چيست؟ زن گفت: آيا نشنيده �اي؟ عمر ده است، نشنيدهنازل فرمو

  خداوند فرموده است:

� óΟ çF÷� s?#u uρ £ßγ1 y‰ ÷n Î) # Y‘$ sÜΖÏ% �   ] / 20نساء[  

ترند. سپس برگشت و باالي  گفت: خداوندا! مرا ببخش همه مردم از عمر فقيه �عمر
ر زنانتان بيشتر از چهارصد درهم منبر رفت و گفت: اين مردم! من شما را از اين كه مه

  باشد، نهي كردم پس هر كس هر آنچه از مالش كه دوست دارد عطا نمايد.
در روايتي درباره اين حادثه كه ابن منذر با سند خود از ابوعبدالرحمن سلمي آورده، 

روي نكنيد. زني گفت: يا  آمده است: عمروبن خطاب گفت: در مهر زنان، غلو و زياده
  اي كه خداوند فرموده:  نشنيده عمر! آيا

______________________ 
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و او را قانع ساخت] و عمر سخن او را گفت: زني با عمر بحث نمود [ �عمر
  .1پذيرفت

  

يش اتواند ر ي دارد و ميااي قاطع بر اين است كه زن مسلمان آزادي ر اين واقعه نشانه
ش چشم همگان بيان الم نمايد و يا گفتارش را رد و خطايش را پيرا در حضور حاكم اع

يش را بشنود و اپذيرد، واجب است كه ر كند و نمي سخنش را رد مي كه زني ينمايد. كس
در صورت درستي صحت آن را اعالم كند و اگر نادرست باشد، خطاي آن را اعالم كند. 

ي است و همه اينها را شريعت مقرر اي زن و مرد مسلمان از آزادي ر اين، كمترين بهره
  اند. نموده و حاكمان مسلمان هم آن را اجرا و تنفيذ كرده

  النطاقين با حجاج مجادله و سخن او را رد نمود سما، ذاتا -3305

هنگام  �النطاقين است. زيرا براي پدرش و پيامبر اسما دختر ابوبكر ملقب به ذات
برد و در راه شالش را دو قسمت نمود  آب مي هجرت، آن زمان كه در غار بودند، غذا و

  النطاقين مشهور گشت. تا زاد و توشه همراهش با آن محكم ببندد و پس از آن به ذات
بن يوسف ثقفي هنگامي كه عبداهللا، پسر زبير و اسما را  ماجرا چنين بود كه: حجاج

تا با او درباره  سما نزد حجاج رفتاكشت، همچنان او را آويزان به دار اعدام رها كرد. 
آيا وقت آن نرسيده است كه اين پسرش و دفن او صحبت نمايد و گفت: پايين آوردن 

گفت: نه سوگند به خدا او منافق  كسوار پايين بيايد؟ حجاج گفت: او منافق بود. اسما
دار بود. حجاج گفت: برو، تو پيرزني خنگ و  زنده دار و شب نبود بلكه او بسيار روزه

  تي.گو هس ياوه

______________________ 
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شنيدم كه، فرمود:  �گو نيستم. از رسول خدا گفت: نه سوگند به خدا من ياوه كسماا
درباره دروغگو، ما او ». شود كه دروغگو و خونريز است طايفه ثقيف كسي حاكم مياز «

  1».را ديديم اما درباره خونريز تو همان هستي
زن مسلمان و حجاج دليل قاطع ديگري است بر اينكه  كسمااگفت و گوي ميان 

تواند اظهار نمايد حتي در برابر سلطان و بدون  يش را هر جا بخواهد و الزم باشد ميار
تواند  كس نمي ي و حق اظهارنظر بخشيده و هيچاهيچ ترسي. زيرا اسالم به او آزادي ر

  اين حق را از او بگيرد.

  ي جايز نيستاآزار و اذيت انسان به خاطر اظهار ر -3306

ي و تعبير از آن از حقوق فردي مقرر در شريعت افته شد آزادي رگونه كه گ همان
اسالمي، براي انسان مسلمان است و حقوق در اسالم با حمايت اسالم از صاحبان آن 
محفوظ و مصون است. زيرا اسالم خود آن را بخشيده است و حقي كه داده شود و 

سان مسلمان، چه شفاهي چه حمايت نشود معنايي ندارد. از ديدگاه شرع، اذيت و آزار ان
شود ـ  ي ـ با كيفيت شرعي كه از آن به ابراز عقيده تعبير مياكتبي، تنها به خاطر اظهار ر

دال بر اين موضوع كه در سنت نبوي رخ داده بود ذكر جايز نيست و برخي اتفاقات 
  گرديد.

  ياحدود و موازين آزادي ر -3307

در شريعت اسالمي براي هر فردي است ي از حقوق پذيرفته شده و محترم اآزادي ر
كند. و اين احترام و پشتيباني تا زماني است كه انسان  كه در جامعه اسالمي زندگي مي
ي را رعايت نمايد و اگر از اين موازين خارج شد براي احدود و موازين شرعي آزادي ر

اوز به حق شرعي نمونه اگر از آزادي رأي، براي اذيت و آزار ديگران يا ايجاد فتنه يا تج
ارزش كردن احكام آن يا دعوت به جنگ با دين بهره گرفت، از  يا طعنه زدن به دين و كم

______________________ 
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ها و منع اذيت و  گردد زيرا جلوگيري از تجاوز به حق انسان داشتن اين آزادي محروم مي
باشد. زيرا آن  آزار جزو حقوق فردي و عدم تجاوز و تعدي نيز از حقوق شرعي مي

زمين اسالمي و محل حكومت اسالم است. و از جمله احكام آن منع اظهار سرزمين، سر
هاي كفر، طعنه زدن به دين و كم ارزش نمودن احكام آن است. چنين  كفر و از نشانه

گردد و  آيد و به موجب آن سرزنش مي ، به شمار مي1كاري از جانب هر مسلماني رده
فيع او باشد. زيرا او مسلمان است و تواند ش ادعاي رعايت حق او در آزادي رأي، نمي

مسلمان هم با پذيرش اسالم ملتزم است كه از اسالم و احكام آن عدول ننمايد و وفاي 
انسان به تعهدش واجب است و مباح گرداندن ظلم و ايجاد فتنه و ضرر در جامعه، زير 

راي ويراني اي ب سايه آزادي رأي، عدل نيست. در نتيجه رأي و اظهارنظر زماني كه وسيله
  گردد. و خروج از دايره شرع باشد، توقيف مي

در مسجد كوفه، خطبه  �از داليل اثبات آنچه گفته شد اين است كه حضرت علي
 �را سر دادند. علي» ال اهللاإال حکم «خواند. گروهي از خوارج از گوشه مسجد فرياد  مي

و به آنها گفت: شما بر  نمايند گفت: اين سخن، سخني حق است كه از آن، اراده باطل مي
ما سه حق داريد و آن  اينكه: شما را از ورود به مساجد و كسب روزي و فيء منع نكنيم 

  .2»و تا فسادي برپا ننماييد با شما نجنگيم
سجد از كثير حضرمي روايت شده كه به م«در مبسوط از امام سرخسي آمده است: 

يان آنها مردي، عباپوش دادند. م مي دشنام �د به عليجسكوفه وارد شدم. پنج نفر در م
كشم. او را گرفتم اما دوستانش متفرق شدند. او ر  گفت: قسم به خدا او را مي بود و مي
كرد تا تو را بكشد.  بردم و گفتم: من از اين مرد شنيدم كه سوگند ياد مي �نزد علي

 �ليگفت: نزديك شو واي بر تو تو كيستي؟ گفت: من سوار منقري هستم. ع �علي
______________________ 

معني رجوع از چيزي است و در اصطالح رجوع از دين اسالم را گويند. چه اين : از نظر لغوي به رده -1

ورزد.  رجوع زباني باشد يا با نيت تنها يا فعل كفرآميز. و مرتد كسي است كه به رده يا ارتداد مبادرت مي

  مترجم.
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گفت: او را آزاد كن. گفتم: او را آزاد كنم در حالي كه او سوگند ياد نموده تا تو را 
گفت: او را بكشم در حالي كه مرا نكشته است؟ گفتم: اما او به شما  �بكشند. علي

  دشنام داد. گفت: تو اگر خواستي يا او را دشنام بده يا رهايش كن.
اين نيست كه او را ». ي او را دشنام بدهاگر خواست«از اين سخن  �مراد حضرت علي

به آنچه در او وجود ندارد، به دشنام نسبت دهي زيرا اين كار، دروغ و بهتان است و جايز 
داند در او وجود دارد  نيست بلكه مرادش اين بوده كه او را به چيزي نسبت بدهد كه مي

د فتنه داشته است. اين همان برانگيز، اي شرور! زيرا قص براي نمونه به او بگويد: اي فتنه
  تفسير سخن خداوند است كه فرموده: 

� āω �=Ïtä† ª! $# t� ôγyf ø9 $# Ï þθ �¡9 $$Î/ z ÏΒ ÉΑ öθs) ø9$# āωÎ) tΒ zΟ Î=àß �             / 148[نساء[    
دري كنند و عيوب همديگر را فاش  خداوند دوست ندارد (كه افراد بشر پرده«

  ».د، مگر آن كسي كه مورد ستم قرار گرفته باشدسازند و) زبان به بدگويي گشاين
فقيه، ابويعلي حنبلي، هنگام سخن درباره اهل بغي كه بر امام بر حق خروج 

آمده: براي  ١اما در زمينه پيكار با اهل بغي«نمايند و نيز كيفيت رأي گفته است:  مي
ي خود با اند و با رأي و مذهب ساختگ رهايي كساني كه بر امام بر حق خروج نموده

اند، بايد از اطاعت ظاهري امام خارج نشوند و در  جماعت مسلمانان مخالفت كرده
اي به دور از مردم، گرد هم نيايند و پراكنده باشند تا بتوان بر آنها تسلط داشت در  خانه

شود و احكام اهل عدل در حقوق و حدود در حق آنها  اين صورت، با آنها جنگ نمي
با رأي او به مخالفت ايستادند و يكي  �از خوارج در برابر علي شود. گروهي اجرا مي

  خواند گفت:  بر روي منبر خطبه مي �از آنها در حالي كه حضرت علي

� Èβ Î) ãΝõ3ß⇔ ø9$# āωÎ) ¬! �2 ]/گفت: اين سخن، كالم حقي است كه منظوري  سعلي ]57انعام

______________________ 
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كه شما را از ورود به مساجد باطل از آن، اراده شده است. شما بر ما، سه حق داريد: اين
شود منع نكنيم. آغازگر جنگبا شما نباشيم و تا زماني كه  كه در آن نام خداوند برده مي

  پرداخت فيء را از شما منع نكنيم.مان كنيد،  در جنگ ياري
در حالي كه در ادامه گفته است: اما اگر اعتقاداتشان را آشكارا بيان نمودند ابويعلي 

كردند بايد اعتراف كنند و بگويند آنچه ابداع نموده و بر آن  ندگي ميميان اهل عدل ز
اعتقاد دارند، فاسد و باطل است و از آن بازگردند و به حق و موافقت با مسلمانان ايمان 

  1بياورند.
طالب، خوارج را از اظهارنظر  بن ابي شود كه امام علي از سخن ابويعلي روشن مي
 �اري سرزمين اسالمي و استدالل آنان به سخن خداوند درباره مسايل خود و مسايل ج

ÈβÎ) ãΝõ3ß⇔ ø9 $# āω Î) ¬! �  منع نكرد. بلكه با آنها مجادله نموده و رأي آنها را رد كرده و گفته
نمايند و نيز به آنها  گويند حق است اما از آن معناي باطل اراده مي است چيزي كه آنها مي

طالب] شما را از  بن ابي جماعت است. من [علي گفته: با اينكه رأي شما مخالف رأي
پردازم و به  كنم و حق شما را در فيء مي آمدن به مساجد و آميزش با مسلمانان منع نمي

، �عليگونه كه ابويعلي گفته است:  شان با او با آنها نجنگيد. همان سبب مخالفت رأي
  برگردند. ي آنها را برايشان توضيح داده تا به رأي درستافاسد بودن ر

را نزدشان  ب، عبداهللا بن عباس�طالب بن ابي از اخبار خوارج اين است كه علي
 �فرستاد تا درباره بدعتي كه ايجاد نموده بودند و نيز در زمينه اعتراض بر حضرت علي

و آنچه در جنگ با اصحاب جمل انجام  �به سبب پذيرفتن حكميت ميان خود و معاويه
ايد. از نتايج اين گفت و گو رجوع چند هزار نفر از آنها از داده بودند؛ گفت و گو نم

  2شان بود. رأي

______________________ 
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با آنها درباره پذيرفتن حكميت كه از آن كينه به دل گرفته  �روايت شده كه علي
آنكه لقب اميرالمؤمنين را در كنار نامش بياورد،  بي �نگاريش با معاويه بودند و نيز نامه

يزهايي كه به آن احتجاج نمودند، اين بود كه چرا بحث و گفت و گو نمود زيرا از چ
لباسي را كه خداوند به تن تو نموده و نامي كه خداوند بر تو نهاده بود، يعني اميرالمؤمنين 

  ».اهللا الإالحکم «ي به حاكميت دادي در حالي كه ادرآوردي؟ سپس ر
رباره گونه رد نمود كه خداوند متعال در كتاب خود د ، آن را اين�حضرت علي

  اختالف زن و مرد گفته است:

� ÷βÎ)uρ óΟçFø	Åz s−$s)Ï© $uΚÍκÈ]÷�t/ (#θèWyèö/$$sù $Vϑs3ym ôÏiΒ Ï&Î#÷δr& $Vϑs3ymuρ ôÏiΒ !$yγÎ=÷δr& βÎ) 

!#y‰ƒÌ�ãƒ $[s≈n=ô¹Î) È,Ïjùuθãƒ ª!$# !$yϑåκs]øŠt/ 3 ¨βÎ) ©!$# tβ%x. $̧ϑŠÎ=tã #Z��Î7yz �   ] / 35نساء[  

شوهر اختالفي افتاد و) ترسيديد (كه اين كار باعث) جدايي  و اگر (ميان زن و«
ميان آنان شود، داوري از خانواده شوهر، و داوري از خانواده همسر (انتخاب كنيد 
و براي رفع و رجوع اختالف) بفرستيد. اگر اين دو داور جوياي اصالح باشند، 

  ».گرداند خداوند آن دو را موفق مي
و احترامشان بيشتر و باالتر از زن و مردي است ... و در حرمت  �امت محمدو البته 

پاسخ اين اعتراض كه چرا نامش را بدون ذكر لقب نوشته است، گفت: در صلح حديبيه، 
به سهيل بن عمرو، نماينده قريش فرمود: بنويس اين مواردي است كه محمد،  �پيامبر

تو رسول خدايي با تو دانستم كه  رسول خدا، بر آن صلح نمود. سهيل گفت: اگر مي
كردم. سپس نوشت: اين مواردي است كه محمدبن عبداهللا از قريش بر آن  مخالفت نمي

  گفت: خداوند فرموده است:س صلح نمود. علي

� ô‰ s) ©9 tβ%x. öΝä3 s9 ’ Îû ÉΑθß™u‘ «! $# îο uθ ó™é& ×π uΖ|¡ym yϑ Ïj9 tβ%x. (#θ ã_ö� tƒ ©! $# tΠöθu‹ø9 $# uρ 

t� ÅzFψ$# �  ] / 21احزاب[  

سرمشق و الگوي زيبايي در (شيوه پندار و گفتار و كردار) پيغمبر خدا براي «
  ».شماست. براي كساني كه اميد به خدا داشته، و جوياي قيامت باشند
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انگيزي فساد به بار  زماني كه خوارج از حدود شرعي آزادي رأي خارج شدند و با فتنه
گردند و به سوي جماعت مسلمان شان بر پيكي نزدشان فرستاد كه از رأي سآوردند. علي

به سبب رضايت به  سروي بياورند اما آنها بر امتناع خود اصرار داشتند مگر اينكه علي
دوباره پيكي را نزدشان فرستاد.  سحكميت به كفر خود گواهي دهد و توبه نمايد. علي

ت آنها هر كس معتقد به اعتقاداپيمان شدند و  آنها خواستند فرستاده او را بكشند و هم
گونه كه هر مسلماني را كه سر  اش مباح است. آن نباشد كافر، و خون و مال و خانواده

را كه از  س، كارگزار علي�كشتند. چنان كه عبداهللا بن األرت گرفت، مي راهشان قرار مي
با سپاهي به جنگ با آنها رفت و در  �حاكمان آنان بود، كشتند. سرانجام حضرت علي

  1اي كه تنها ده نفر از آنها نجات پيدا كردند. ري از آنها را كشت به گونهنهروان شمار بسيا
شود كه بر انسان مسلمان در سرزمين اسالمي  گونه برداشت مي از آنچه گذشت، اين

ي او، مخالف اي خود را ابراز نمايد و از چيزي هم نترسد هرچند كه راواجب است كه، ر
ي آنان خطا هم باشد، با آنها ااجب است كه اگر ري حاكم يا خليفه باشد و بر خليفه وار

گفت و گو كند و نبايد آنها را به ترك نظرشان مجبور نمايد هرچند در استدالل شكست 
شان به ضرر مردم باشد  ياشان نيز آشكار گردد اما اگر ر يابخورند و خطا بودن ر

نظر، خارج گشته و به گونه كه درباره خوارج ديديم در اين حالت، از مقررات اظهار همان
اند و انجام اين اعمال گناه است و به  مرحله ارتكاب كارهاي حرام در شريعت پا نهاده

تواند براي آنها شفاعت  ي هم نمياشان به آزادي ر شوند و تمسك خاطر آن عقوبت مي
  كند و آنها را از مسئوليت و عقوبتي كه در انتظارشان است رهايي بخشد.

  ياتوجه براي هر مسلمان درباره آزادي ر موارد قابل -3310

يابد بايد امانت و راستگويي را در نظر  زن يا مرد مسلماني كه قدرت آزادي رأي مي
داشته باشد و آنچه را كه باور دارد حق است بيان كند. هرچند گفتن اين حق تلخ و 

ي به شنونده ا و رساندن بهرهدشوار باشد. زيرا هدف از ابزار رأي، اظهار حق و درستي 

______________________ 
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هاي امانت در اظهار رأي و  است و هدف از آن تظاهر و پوشاندن حقيقت نيست. از نشانه
ـ و به پسرش، عبداهللا بن  �ـ دختر ابوبكر كءدرستي آن، داستان صحابيه بزرگوار اسما

از او پرسيد: چه كاري انجام دهم حال كه اصحابم از  �است زماني كه عبداهللا بزبير
ام؟ و  اند و جز شماري اندك از آنها باقي نمانده و تنها مانده اكنده شدهدور و برم پر

يش مساوي با مرگ پسرش است نظرش را بيان ادانست پذيرش ر با اينكه مي كاسما
گونه كه  يش را آنار كي، شرط است. بنابراين اسمااركرد؛ زيرا امانت و راستي در اظهار 

البدايه و «نمود. ابن كثير در كتاب ارزشمند خود ايمان داشت و به آن معتقد بود، اظهار 
نزد مادرش رفت و درباره عدم  بروايت نموده است كه عبداهللا بن زبير» النهايه

شكايت اش و روي آوردنشان به حجاج،  حمايت مردم از او و حتي فرزندان و خانواده
يك ساعت هم صبر اند كه حتي  نمود و گفت: جز شمار اندكي از ياران با من باقي نمانده

ي تو چيست؟ ادهند. ر و تحمل ندارند. زيرا آن قوم هر چه از دنيا بخواهي به ما مي
داني كه  تر و داناتري. اگر مي پاسخ داد: پسرم! تو نسبت به كارهاي خودت آگاه كاسما

پس بر آن پايداري نما حتي اگر اصحاب كني،  راهت بر حق است و تو به حق دعوت مي
س، خواهي براي دنياست پ كه ميداني، چيزي  ر راه آن كشته شوند و اگر ميو ياران تو د

اي و اگر تو بر  هستي و خود و همراهانت را تباه ساخته واي بر تو! كه تو چه بنده بدي
خواهي جاودان بماني؟ پس  حق هستي، پس چرا در دين ضعيف باشي؟ تا كي در دنيا مي

ش نزديك شد و سرش را بوسيد. و گفت: به به مادر �كشته شدن بهتر است. عبداهللا
ي من است اما دوست داشتم كه نظر تو را نيز بدانم و با اين ارخدا سوگند اين [همان] 

  .1»ام بيافزايي كار به آگاهي
ي نيت خير و خالص داشته باشد و در آن براي همه اهر مسلمان بايد هنگام اظهار ر

طلبي و سردرگمي را در نظر  يد ريا و شهرتجامعه مسلمانان، درخواست خير نمايد. نبا
ديگران به داشته باشد يا حق را با باطل بياميزد يا حقوق مردم را كم نمايد و در حقوق 

______________________ 
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هاشان را بزرگ جلوه دهد تا  ها و بدي ناحق، كاستي ايجاد كند يا آنها را رسوا كند و عيب
  از اين راه، پول و ثروتي به دست بياورد.

نگام اظهارنظر رعايت مبادي اسالمي و احكام شريعت الزم است. از گونه كه ه همان
براساس معيار شرعي راند،  اين رو انسان هر سخني كه در حالت اظهارنظر بر زبان مي

اندازد و نيز  است تا دچار لغزش يا سخن ناروايي كه او را در گناهان مربوط به زبان مي
  كه شرعاً ممنوع است، نيفتد.همه آنچه 

  



 

  :سوم ستارج

  آزادي عقيده

  هدف از آزادي عقيده -3312

گزيند و اين  هدف از آزادي عقيده، آزادي انسان در پذيرش ديني است كه برمي
از انواع آزادي رأي است كه مستقيم به صاحب رأي، تعلق دارد. حال اين سؤال آزادي، 

آيا اين آزادي در شود كه آيا انسان در سرزمين اسالمي آزادي عقيده دارد؟ و  مطرح مي
اي است كه در جستارهاي  شريعت اسالم برايش مصون و تضمين شده است؟ اين، مسأله

  بعدي بيان شده است.

  اكراه و اجباري در پذيرش دين نيست -3313

را مجبور به پذيرش آن نمايد اما آنها  به اسالم دعوت مياسالم، هرچند مردم را 
اجبار بر آن فرق دارد. دعوت، مشروع و اكراه و اجبار كند. دعوت به اسالم با اكراه و  نمي

  ممنوع است. خداوند درباره دعوت به اسالم فرموده است:

� äí÷Š $# 4’n< Î) È≅‹Î6y™ y7În/ u‘ Ïπ yϑõ3Ït ø:$$Î/ Ïπsà Ïã öθyϑø9 $# uρ Ïπ uΖ|¡ pt ø:$# ( Οßγø9 Ï‰≈y_ uρ  ÉL©9 $$ Î/ }‘Ïδ 

ß|¡ ôm r& �   ] / 125نحل[  

با سخنان استوار و به جا و اندرزهاي نيكو و زيبا به راه (اي پيغمبر!) مردمان را «
  ».پروردگارت فراخوان و با ايشان به شيوه هرچه نيكوتر و بهتر گفت و گو كن

  درباره اكراه در دين فرموده است:

� Iω oν# t�ø. Î) ’ Îû ÈÏe$!$# ( ‰s% t ¨t6̈? ß‰ ô© ”�9$# z ÏΒ Äc xö ø9$# �   ] / 256بقره[  

در [قبول] دين نيست، چرا كه هدايت و كمال از گمراهي و  اجبار و اكراهي«
  ».ضالل مشخص شده است

اسالم براي مسلمانان زندگي با نامسلمانان را جايز و مباح دانسته است؛ زيرا زندگي 
مشترك با نامسلمان در سايه دولت اسالمي از مقتضيات پذيرش اسالم نيست. اسالم 
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جنگند و با پيمان ذمه به اهليت  كه با مسلمانان نمي مسلمانان را از نيكي به نامسلماني
  اند، نهي نكرده و فرموده است: سرزمين اسالمي درآمده

� āω â/ä38yγ÷Ψtƒ ª!$# Çtã tÏ%©!$# öΝs9 öΝä.θè=ÏG≈s)ãƒ ’Îû ÈÏd‰9$# óΟs9uρ /ä.θã_Ì�øƒä† ÏiΒ öΝä.Ì�≈tƒÏŠ βr& 

óΟèδρ•�y9s? (#þθäÜÅ¡ø)è?uρ öΝÍκö�s9Î) 4 ¨βÎ) ©!$# �=Ïtä† tÏÜÅ¡ø)ßϑø9$#  �   ]8/  الممتحنة[  

دارد، از اينكه نيكي و بخشش كنيد، به كساني كه به سبب  خداوند شما را باز نمي«
اند. خداوند نيكوكاران   اند و از شهر و ديارتان را بيرون نرانده دين با شما نجنگيده

  ».دارد را دوست مي

  حدود و موازين آزادي عقيده -3314

كند و نامسلمان را اگر بخواهد بر  الم مردم را به پذيرش اسالم، مجبور نمياس
گذارد اما با اين حال براي آزادي او حدود و موازيني قرار داده  اش بماند آزاد مي عقيده

هايي از اين مقررات عدم اظهار آنچه سبب توهين  نمونهاست كه نبايد از آنها تجاوز كند. 
باشد هرچند انجام دادن اين كارها براساس  م و كتاب او ميبه اسالم و پيامبر اسال

شان از آزادي عقيده و ماندن بر دين خود،  اش جايز باشد زيرا شرط برخورداري عقيده
انجام ندادن كارهايي است كه سبب طعنه و ضربه به اسالم در داراالسالم گردد. همچنين 

فاهيف چه كتبي و برگزاري تشويق مسلمان و ترغيب يا دعوت او به دينش، چه ش
ها به  ها و تشويق مجالس گفت و گو جايز نيست زيرا پاسخ هر مسلمان به اين دعوت

آيد و عقوبت آن هم قتل است و  اسالم است و گناه به شمار ميمعناي برگشتن از دين 
 كند و اين نامسلمان هم با انجام چنين كاري در واقع او را تشويق به انجام دادن گناه مي

  كار در شرع اسالم و در تمام قوانين وضعي، حرام است.

  برگشتن از اسالم و آزادي عقيده -3315

شود كه هنگامي كه زن يا مرد مسلمان از دين اسالم برگردد،  مطرح ميحال اين سؤال 
  شود، آيا اين كار متناقض با آزادي عقيده نيست؟ حد ارتداد بر او جاري مي
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خود را ملزم به احكام و را انسان مسلمان با پذيرش اسالم، در پاسخ بايد گفت: نه. زي
عقيده اسالم نموده است و اگر با پذيرش دين ديگري از اسالم برگردد يا بدون پذيرش 

از اسالم خارج گردد در واقع ارتداد او به منزله ايجاد اختالل در كاري هر آيين ديگر، 
زام براي صاحب آن مسئوليت و عقاب در است كه به آن التزام جسته است و اخالل در الت

پي دارد و اين، اصلي است كه حتي در قوانين وضعي پذيرفته شده است. اما آنچه جاي 
است كه اين اخالل در پي دارد. و سؤال اين است آيا آن، عقوبتي سخن دارد نوع عقوبتي 

و مقدار و  رود؟ جنايي به شمار ميجرم بودنش، عقوبتي مدني و مالي است؟ يا به سبب 
  نوع اين مجازات چيست؟

در اسالم، عقوبت ارتداد در صورت پافشاري و اصرار مرتد قتل است و اين عقوبت، 
اهللا واجب شده است. تحريم ارتداد و اجراي  براي مصلحت جامعه و به عنوان حق

عقوبت بر مرتد با آزادي عقيده ارتباطي ندارد زيرا اين عقوبت براي گناهي مشخص ـ 
ـ مقرر شده است و برخورداري انسان از آزادي عقيده، بدين معنا نيست كه از اخالل رده 

شامل پوشي شود و هيچ عقوبتي به خاطر اين اخالل،  او نسبت به اسالم و احكام آن چشم
حال او نشود حتي عقوبت رده؛ زيرا اين كار به ضرر اشخاص و دولتي است كه مرتد در 

اي براي ضرر رساندن ديگران شود، از  ي هنگامي كه وسيلهكند و آزادي رأ آن زندگي مي
ها مفصل به اين موضوع پرداخته شده  شود و در مبحث جرايم و عقوبت آن جلوگيري مي

  است.

  نظر فقها درباره اجبار در دين -3316

ارتداد  1مسلمان از اسالم روي برگرداند، حداز آنچه گذشت، دانستيم كه هرگاه انسان 
شود و اين حكم هيچ ربطي به غيرمسلمان و اكراه بر تغيير دين از جانب  ميبر او جاري 

اند و اگر  وي ندارد بلكه فقها بر عدم اكراه غيرمسلمان بر پذيرش اسالم تصريح نموده

______________________ 

: از نظر لغوي به معناي منع است و از نظر شرعي عبارت است از عقوبتي كه از طرف شارع تعيين و حد -1

  ، حد سرقت.مقرر گرديده است چه اين حق، حق اهللا باشد و چه حق الناس، مانند حد شرب فهر، حد زنا
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به پذيرش اسالم شود اسالم وي ثابت نشده و چون از آن برگردد، عمل وي مجبور 
اش ثابت نشده است. امام ابن قدامه  الم و مسلمانيآيد زيرا در واقع اس ارتداد به شمار نمي
و مستأمن ـ كه اجبار او به دين جايز نيست ـ اگر كسي، مانند ذمي «حنبلي گفته است: 

شود مگر از او كاري  مجبور به پذيرش اسالم گردد، حكم اسالم [حد] بر او جاري نمي
وقتي كه فشار و اجبار از بين سر بزند كه پذيرش داوطلبانه اسالم وي را بيان كند. مثالً 

چنين آزمايشي رفت او همواره بر اسالم خود ثابت قدم بماند و چنانچه پيش از وقوع 
بميرد، حكمش همچون حكم كفار است و اگر به كفر برگردد، قتل او جايز نيست. زيرا 

  1آيد و هيچ اجباري هم بر او براي پذيرش اسالم نيست. او مرتد به شمار نمي
  
  

______________________ 
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  :چهارمر جستا

  آزادي آموزش

  پيشگفتار و روش بحث -3317

 �بس واال دارد و نصوص بسياري در قرآن و سنت پيامبر دانش در اسالم جايگاهي
  ورزد. نمايند به همين سبب، شريعت بر تعلم و تعليم پافشاري مي بر اين امر داللت مي

  اين جستار به سه دسته تقسيم شده است:
  يكم: برتري علم و علما

  م: آزادي يادگيريدو
  سوم: آزادي ياددهي

  يكم:

  برتري علم و علما

  آياتي از قرآن كه درباره برتري علم و علما آمده به شرح زير است -3318

  خداوند متعال فرموده:  -1
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دهد كه جز او هيچ معبودى  خدا كه همواره به عدل، قيام دارد، گواهى مى «

دهند كه:] جز او، كه توانا و  نيست؛ و فرشتگانِ [او] و دانشوران [نيز گواهى مى
  ».حكيم است، هيچ معبودى نيست
حانه و تعالي ـ پس بنگر، خداوند متعال ـ سب«امام غزالي درباره اين آيه گفته است: 

كند و دوم با فرشتگان و سوم با اهل دانش و با اين كار درجه  چگونه از خود آغاز مي
  1».كند شرف و جالل و بزرگي را يادآوري مي

______________________ 
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پس خداوند شهادت فرشتگان و علما را با «امام ابن كثير در تفسير اين آيه گفته است: 
بزرگ براي علما در اين جايگاه شهادت خود نزديك نموده و اين ويژگي و امتيازي 

  1».است
  خداوند فرموده: -2
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زنيم و جز فرزانگان آنها را فهم  هايي هستند كه ما براي مردمان مي اينها، مثال«

  ».يابند كنند و در نمي نمي
و علما در اين كار  2كنند هاي دانا درك نمي يعني درستي و زيبايي آن را جز انسان

  اي عظيم و برجسته دارند. مرتبه
   و نيز فرموده است: -4

� $ yϑ ‾Ρ Î)  ý øƒ s† ©! $# ôÏΒ Íν ÏŠ$ t6Ïã (#àσ ‾≈yϑn=ãè ø9 $# 3 āχ Î) ©! $# î“ƒÍ• tã î‘θ à	 xî  � / 28[فاطر[  

ا ترس آميخته با تعظيم دارند قطعاً خداوند تنها بندگان دانا و دانشمند، از خد«
  ».توانا و چيره و بس آمرزگار است

انجامد و با آن متناسب است.  اين آيه، نشانگر آن است كه دانش به پرهيزگاري مي
منظور از علما در اين آيه كساني است كه به خداوند (عز و جل)، صفات عالي و كارهاي 

را محور اصلي پرهيزگاري، دانش است. پس هر كس زيبايي كه شايسته اوست آگاهند زي
  3در شناخت خداوند داناتر باشد نسبت به او نيز پرهيزگارتر و ترساتر است.

  و نيز فرموده است: -4

� ö≅è% ö≅ yδ “Èθ tG ó¡ o„ t Ï% ©!$# tβθ çΗs>ôètƒ tÏ% ©!$# uρ Ÿω tβθ ßϑ n=ôè tƒ �  ] / 9زمر[  

  ».!كسانند؟ي دانند يه نمك يبا كسان دانند يكه م يكسان ايآ«بگو:  «

______________________ 

  .353، ص 1تفسير ابن كثير، ج  -1

  .455، ص 3تفسير الزمخشري، ج  -2

  .191، ص 22تفسير آلوسي، ج  -3



    

  135  سالم سكونت داردكه در داراإل حقوق زن مسلمانيبخش دوم: 
  

  و نيز فرموده است: -5

� Æì sù ö� tƒ ª! $# t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ# u öΝä3ΖÏΒ tÏ% ©!$# uρ (#θ è?ρ é& zΟ ù=Ïè ø9$# ;M≈y_ u‘yŠ 4 ª! $# uρ $ yϑÎ/ 

tβθ è=yϑ ÷è s? ×��Î7yz �  ] / 11مجادله[  

گي اند و بهره از علم دارند، درجات بزر خداوند به كساني از شما كه ايمان آورده«
  ».دهيد بخشد و خدا آگاه از آن چيزي است كه انجام مي مي

اند و  خداوند كساني را كه ايمان آورده«در تفسير آلوسي درباره اين آيه آمده است: 
  بخشد. عطف  هاي بسيار عالي رفعت مي كساني كه آگاهي ديني دارند، به درجه

� t Ï% ©! $#uρ (#θ è?ρ é& zΟ ù=Ïè ø9 %ttÏ �بر  � #$ ©! $# (#θ ãΖtΒ# u � هاي عطف خاص بر عام است و  از نمونه
اي  آنها از جنس و گونهگويي اند.  براي بزرگواري كساني است كه پس از آنها آورده شده

روايت كرده است:  �دهد. ابن منذر از ابن مسعود ديگرند و آيه، برتري آنان را نشان مي
اين آيه، فضل و برتري داده،  خداوند، علما را در هيچ جايي از قرآن آن گونه كه در«

تخصيص ننموده است. خداوند كساني را كه ايمان آورده و آگاهند، بر كساني كه ايمان 
اند و دانشي ندارند، با درجات فراواني برتري داده است. آلوسي در تفسير اين آيه  آورده

شمار بيايد و دهد برتري علم و علما بيشتر از آن است كه ب اين آيه، نشان مي«گفته است: 
من حديثي را در برتريشان كه امام ابوحنيفه و در سندش از ابن مسعود روايت كرده بيان 

فرمايد: من  آورد و مي خداوند، علما را در روز رستاخيز گرد مي«فرمود:  �كنم. پيامبر مي
حكمت را در قلب شما ننهادم مگر اينكه به شما نيكي كنم، به بهشت برويد زيرا شما را 

  1».تان بخشودم ه سبب آگاهي و دانشب
  فرمايد: خداوند مي -6

� ≅ è% uρ Éb>§‘ ’ÎΤ÷ŠÎ— $ Vϑù=Ïã �  ] / 114طه[  

  ».بگو! پروردگارا! بر دانشم بيفزا«

______________________ 

  .29، ص 28تفسير آلوسي، ج  -1
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  هر اندازه به انسان دانش داده شود، باز كم است.
  و خداوند فرموده است:

� !$ tΒ uρ Ο çF� Ï?ρé& zÏiΒ ÉΟ ù=Ïè ø9 $# āω Î) WξŠÎ=s% �  ]/ 85 اسرا[  

  ».جز دانش اندكي به شما داده نشده است«
اي است  آموزي، دانش شرعي خواهي در جست و جوي دانش و دانش منظور از زياده
هاي ديني، نيز خداوند، صفات او و پاكي  آموزد تا تكاليف عبادي، معامله كه به مكلف مي

  1گيرد. او را بشناسد. اين شناخت از حديث و تفسير و فقه، سرچشمه مي

  آمده است �احاديثي كه درباره برتري علم و علما در سنت پيامبر -3319

ن نقل كرده است: از هاب و او نيز از حميدبن عبدالرحمامام بخاري از ابن ش -1
شنيدم كه  �گفت: از پيامبر خواند، شنيدم كه مي ، هنگامي كه خطبه مي�معاويه

  ....» الدين من يرد اهللا به خيرًا يفقهه فی«فرمود:  مي
  ».گرداند خداوند خير هر كس را بخواهد، او را در علم دين، آگاه مي«

». فهماند به او مي«، يعني »يفقهه«ابن حجر عسقالني در شرح اين حديث گفته است: 
كنند يعني قواعد اسالم و  مفهوم اين حديث چنين است: كساني كه در دين تفقه نمي

اند. اين حديث آشكارا برتري علما بر ساير  شدهآموزند، از خير محروم  فروع آن را نمي
  2».دهد را بر ساير علوم نشان ميمردم و برتري كسب دين و دريافت دانش ديني 

روايت كرده و در شرح  بامام ترمذي اين حديث را در جامع خود از ابن عباس
او  ، يعني احكام شرعي را به»الدين يفقهه فی«فقه، همان فهم است و «آن گفته است: 

  3».فهماند مي

______________________ 

  .141، ص 1الباري به شرح صحيح البخاري، عسقالني، ج  فتح -1

  .164-165ان، صص هم -2

  .404، ص 7الترمذي، ج  تحفة األحوذي به شرح جامع -3
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«... اند:  روايت كرده �امام دارمي و ابوداود و ابن ماجه، اين حديث را از پيامبر -2
ها و زمين و ماهيان دريا براي انسان عالم، درخواست آمرزش  همه موجودات در آسمان

نمايند. برتري عالم بر عابد، مانند ماه شب چهارده بر ستارگان ديگر است. علما،  مي
اند بلكه دانش را به ارث  اند. پيامبران، دينار و درهم به ارث نگذاشته ن پيامبرانوارثي
  1».اند. هر كس آن را برگيرد، بهره فراواني به دست آورده است نهاده
  فرمود: �روايت نموده كه پيامبر بامام ابن ماجه از ابن عباس -3

  2».فقيه واحد أشد علی الشيطان من ألف عابد«
  ».تر است ه بر شيطان از هزار عابد، سختتحمل يك فقي«
زماني كه انسان بميرد، «روايت شده كه فرمود:  �عليه] از پيامبر در حديثي [متفق -4

شود مگر در سه چيز، صدقه جاريه،  پذيرد و دستش از دنيا كوتاه مي عمل او پايان مي
راي او دعاي خير دانشي كه پس از او ديگران از آن بهره ببرند و فرزند نيكوكاري كه ب

  3نمايد.

  دوم:

  آزادي فراگيري دانش

  فراگيري و برتري دانش از ديدگاه نصوص -3320

هر كس راهي را بپيمايد كه از «فرمودند:  �اهللا است: شنيدم رسولابو درداء گفته  -1
دهد و  هاي بهشت قرار مي طريق آن، دانشي بدست آورد. خداوند او را در راهي از راه

______________________ 

  .81، ص 1، سنن ابن ماجه، ج 72- 73، صص 10، سنن ابوداود، ج 98، ص 1سنن الدارمي، ج  -1

، و آن را موضوع دانسته و در بيشتر كتابها اين حديث يا 41ضعيف ابن ماجه، الباني صفحه يا شماره  -2

  ته شده است (مصحح).منكر يا موضوع گف

  .17جامع بيان العلم و فضله، ابن عبدالبر، ص  -3
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  1...».گشايند  هاي خود را براي رضايت جوينده دانش مي فرشتگان بال
هر كس براي جست و جوي دانش از «ترمذي در جامع خود روايت نموده است:  -2
در » گردد اش خارج شود، همانند جهادگري است در راه خدا تا زماني كه بر مي خانه

راي طلب علم شرح آن آمده است: معناي سفر اين است كه هر كس از خانه يا شهرش ب
كفايي ـ خارج شود [مانند جهادگر] در راه خداست تا زماني كه به شرعي ـ فرض عين يا 

اش برگردد؛ زيرا طلب علم همچون جهاد، به زنده نگه داشتن دين و خوار شدن  خانه
  2».انجامد شيطان و به رنج انداختن نفس مي

از  �پيامبر«وده است: روايت نم بخود، از عبداهللا بن عمر» السنن«دارمي در  -3
كنار دو مجلس در مسجد النبي گذشت و فرمود: هر دوي شما بر راه نيك هستيد. اما 
يكي از شما بر ديگري برتري دارد. اين گروهي كه با رغبت و اميد خداوند را فرا 

نمايد. اما  دهد و اگر بخواهد منع مي شان را مي خوانند خداوند اگر بخواهد درخواست مي
آموزند، برترند؛ زيرا  سواد، دانش مي وهي كه در حال فراگيري دانش هستند و به بياين گر

  3».ام. سپس در كنارشان نشست من، معلم برانگيخته شده
دانشمند و دانشجو هر دو «فرمود:  �روايت كرده كه پيامبر �ابن ماجه از ابو امامه -4

  4».م نيستدر دريافت پاداش شريك هستند و خير و نيكي در ساير مرد
را در فضيلت طلب علم روايت نموده ابوعمر يوسف بن عبدالبر احاديث فراواني  -5

  5كه شماري از آن احاديث چنين است:
هر كس دانشي را فرا گيرد كه با آن، اسالم را زنده كند «فرمود:  �. رسول خدا5-1

  ».اي تفاوت وجود ندارد ميان او و انبيا جز درجه

______________________ 

  .81، ص 1، سنن ابن ماجه، ج 98، ص 1، سن الدارمي، ج 72، ص 10سنن ابوداود، ج  -1

  .407، ص 7تحفه االحوذي به شرح جامع الترمذي، ج  -2

  .99- 100، صص 1سنن الدارمي، ج  -3

  .83، ص 1سنن ابن ماجه، ج  -4

  .53-54، صص 1ع بيان العلم و فضله، امام ابن عبدالبر، ج جام -5
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هر كس بامداد خود را با طلب علم آغاز كند، فرشتگان بر «د: فرمو �. رسول خدا5-2
يابد و اين  اش كاهش نمي دهند و هرگز روزي فرستند و به زندگيش بركت مي او درود مي

  ».كار بر او مبارك است
هرگاه زمان مرگ جوينده دانش فرا برسد و او در حال «فرمود:  �. پيامبر خدا5-3
  آندوزي باشد، شهيد است. دانش

  اند كتب علمي از نيازهاي بنيادين اهل دانش -3321

دهد، عدم تعلق زكات به كتب علمي  از مواردي كه اهميت طلب دانش را نشان مي
انداز شده فراواني داشته باشد كه براي خريد كتب علمي  است، و اگر دانشمندي پول پس

باشد و يك سال هم  و فراگيري دانش به آن نياز داشته باشد هر چند به حد نصاب رسيده
  1گيرد. از داشتن آن بگذرد، باز هم زكات به آن تعلق نمي

شود،  [در فقه حنفي] درباره شروط مالي كه زكات در آن واجب مي» الدر المختار«در 
و جزو نياز اصلي او نيست زيرا چيزي كه به آن نيازمند است همانند «... آمده است: 

  ».شود معدوم، تلقي مي
بيان نموده » الدر المختار«تعليقي بر اين عبارت » ردالمحتار«در شرح خود ابن عابدين 

گونه تفسير نموده است نياز اصلي آن است كه انسان  و ملك مشغول به نياز اصلي را بدين
را به روش حقيقي، مانند نفقه و خانه محل زندگي يا به روش فرضي، مانند دين و كتاب 

دهد. زيرا ناداني، نزد آنان هالكت است و اگر پولي داشته  براي علما، از نابودي نجات مي
باشند كه به سبب آن خرج كنند، مانند اين است كه آن پول در اصل وجود ندارد. 

______________________ 

از شرايط تعلق زكات رسيدن به حد نصاب (نيمي حداقل ميزان مالي كه وجود آن، پرداخت زكات را  -1

باشد. در بعضي  مثقال است) و مرور حول (با گذشت سال) مي 20گرداند مثالً حد نصاب طال  واجب مي

آن است كه فرد يك سال قمري صاحب آن مال باشد تا زكات به آن تعلق از انواع اموال زكوي شرط 

  بگيرد. مترجم.
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گونه كه آب براي تشنه مانند اين است كه وجود ندارد و در اين حالت، تيمم برايش  همان
  1».جايز است

  تشويق به يادگيري علم فرائض (ارث) -3322

علم فرائض را اي ابوهريره! «فرمود:  �روايت كرده كه پيامبر �ابن ماجه از ابوهريره
ياد بگيريد و به ديگران نيز ياد دهيد كه آن، نصف علم است و به دست فراموشي سپرده 

  2».شود شود و آن نخستين چيزي است كه، از امت من گرفته مي مي
ري علم فرائض (ارث) به اين سبب تشويق به يادگي«در شرح اين حديث آمده است: 

رگ متعلق است آمده است. گويي ترين احكام كه به م است كه در آن، بزرگترين و عظيم
علم فرائض را ياد بگيريد و آن را تكرار كنيد. زيرا به دست «فرموده است:  �ربمپيا

آوري شود و به ياد هاي ديگر فراموش مي تر از دانش شود زيرا سريع فراموشي سپرده مي
  3».بيشتر نياز دارد

  درباره فراگيري علوم دينينصوصي  -3323

نصوص بسياري از قرآن و سنت در فراگيري علوم ديني وارد شده كه در برخي از آنها 
  آمده است:

  خداوند متعال فرموده است: -1

� $ tΒ uρ šχ%x. tβθãΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# (#ρ ã�Ï	Ψ uŠ Ï9 Zπ ©ù!$ Ÿ2 4 Ÿω öθn=sù t� x	tΡ ÏΒ Èe≅ ä. 7πs% ö� Ïù öΝåκ÷] ÏiΒ ×π x	Í←!$ sÛ 

(#θßγ¤) x	 tG uŠÏj9 ’ Îû ÇƒÏe$!$# (#ρâ‘É‹Ψ ãŠÏ9 uρ óΟ ßγtΒöθ s% # sŒÎ) (#þθãè y_u‘ öΝÍκö� s9 Î) óΟ ßγ‾=yè s9 šχρâ‘x‹ øts† �    

  ]122توبه / [  

______________________ 

  .262، ص 2الدارالمختار و رد المحتار، ج  -1

  .9، ص 2سنن ابن ماجه، ج  -2

  .254، ص 3فيض القدير شرح الجامع الصغير، عالمه منادي، ج  -3
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اي بروند،  اي، عده مؤمنان را نسزد كه همگي بيرون بروند. بايد از هر قوم و قبيله«
ي خود  گردند و هنگامي كه به سوي قوم و قبيله تا با تعليمات اسالمي آشنا

  ».برگشتند آنان را بترسانند تا خودداري كنند
اين آيه، اصل وجوب طلب علم است. زيرا «امام قرطبي در تفسير اين آيه گفته است: 

معناي آن اين است كه مؤمنان نبايد همگي براي جهاد بروند و پيامبر را تنها بگذارند. بايد 
براي فراگيري دانش بمانند تا رزمندگان هنگام بازگشت  �ي گروهي نزد پيامبراز هر قوم

ها را از آنها بياموزند. اين مسأله، وجوب تفقه در كتاب و سنت را به  وختهها و آم شنيده
  1».كند صورت كفايي بيان مي

ظاهر آيه، تشويق به فراگيري دانش «قاضي ابوبكربن عربي مالكي نيز گفته است: 
با داليل وزي دان شود. زيرا وجوب دانش است و وجوب در كالم فهميده نمي مستحب
  2».شود اثبات مي

طلب «فرمود:  �خود از انس بن مالك آورده است كه پيامبر» سنن«ابن ماجه در  -2
  ».اندوزي بر هر مسلماني واجب است دانش« 3.»علی کل مسلم ةالعلم فريض

ر مسلماني واجب است، شناخت خداوند، مراد از اين دانش كه يادگيري آن بر ه
پيامبرانش و چگونگي اداي نماز و مانند آن است كه هر مسلماني ناگزير بايد آن را 

  4».باشد بياموزد و فرض عين مي

  حكم يادگيري امور ديني -3324

گونه كه در  هدف از دانشي كه يادگيري آن بر هر مسلماني واجب است ـ همان
امور دين و احكام آن همچون حالل و حرام و وجوب و ندب و حديث آمده ـ آگاهي به 

______________________ 

  .293-294، صص 8تفسير قرطبي، ج  -1

  .1019، ص 2ير قرآن)، ابوبكربن عربي المالكي، ج القرآن (تفس احكام -2

  .97، ص 2الصغير، السيوطي، ج  ، و طبراني، بيهقي و ابن عدي در جامع81، ص 1سنن ابن ماجه، ج  -3
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كراهت است و اين معناي تفقه در دين است، اما يادگيري برخي مسايل ديني، فرض عين 
به آن تواند  و برخي نيز فرض كفايي است. فرض عين آن است كه انسان مسلمان نمي

سنت آمده و اينكه او معبود بر ناآگاه باشد مانند ايمان به خدا و صفات او كه در قرآن و 
و ديگر  �حق است و معبود به حق ديگري جز او نيست و ايمان به پيامبري محمد

اصول دين و ايمان. مسلمان بايد همه مباني و اركان اسالم را كه خداوند بر او فرض 
و نموده، مانند شهادتين، نماز، روزه و زكات و نيز آنچه بر او حرام نموده همچون، شراب 

گوشت مردار و گوشت خوك و ازدواج با مادران و خواهران [محارم] و خوردن مال 
  مردم به ناحق بشناسد.

هرگاه مسلماني به عبادتي معين، مانند نماز، روزه، حج و زكات ملزم گردد، بر او 
واجب است كه احكام و شرايط آن را بياموزد تا بتواند آن را به درستي ادا نمايد اما 

ها،  ديگر امور ديني مانند احكام شريعت اسالمي در خريد و فروش، جنايت آگاهي به
چگونگي حل خصومت و دعاوي، احاطه بر علوم تفسير و حديث، اصول استنباط احكام 

شان براي رسيدن به مرتبه اهليت و شايستگي افتاء و اجتهاد الزم  و مواردي كه يادگيري
كفايي هستند؛ زيرا ملزم نمودن همه مردم است، واجب عيني نيست و همه جزو واجبات 

هايشان، شدني نيست و شرع آنها  ها و رغبت به آموختن اين امور به سبب تفاوت توانايي
را ملزم ننموده بلكه شرع واجب نموده كه در ميان مسلمانان، كسي از طريق افتا و 

خاصي را براي  آنكه دين، شخص قضاوت و تعليم به انجام اين واجبات كفايي بپردازد بي
انجام آن معين كرده باشد، با وجود اين، مستحب است كه هر مسلمان در حد توان بيشتر 

  1از آنچه بر او فرض است و نياز دارد، فرا گيرد.
  

______________________ 

، تفسير ابن العربي 259بي، ص ، تفسير قرط80، ص 28االسالم ابن تيميه، ج  الفتاوي: شيخ مجموع -1

، جامع بيان العلم و فضله، ابن 12-16، صص 2الدين: الغزالي، ج  ، احياء علوم1019، ص 2المالكي، ج 
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  يادگيري علوم مرتبط با دين -3325

كند يادگيري آن واجب يا  هر چيزي كه به شناخت امور ديني و يا انجام آن كمك مي
تـََعلُموا ِمْن أَْنَساِبُكْم َما َتِصُلوَن بِِه  «در حديث نبوي شريف آمده: مستحب است. 

َراٌة ِفي الَماِل، َمْنَسَأٌة ِفي األََثرِ  از « 1.»َأْرَحاَمُكْم، فَِإن ِصَلَة الرِحِم َمَحبٌة ِفي اَألْهِل، َمثـْ
يابيد، فرا گيريد.  ي رحم و خويشاوندي با آنها پيوند مي انساب خود، آنچه از لحاظ صله

  ».گردد عمر ميبركت زيرا صله رحم سبب ايجاد محبت در خانواده و افزايش مال و 
در شرح اين حديث آمده است: علم انساب را براي ارتباط و پيوند با خويشان، فرا 
گيريد. زيرا يادگيري نسب براي چنين امري مستحب است و گاهي اين يادگيري به سبب 

گردد زيرا صله رحم به محبت ميان خانواده  رحم] بر انسان واجب ميامري واجب [صله 
  انجامد. و افزايش مال و عمر انسان مي

گفته است: بخشي از علم نسب فرض عين، بخشي، فرض » النسب«در كتاب ابن حزم 
پسر عبداهللا هاشمي  �كفايي و بخش ديگر هم مستحب است. براي نمونه بداند كه محمد

كفر ورزيده است و نيز خليفه از قريش ا كند او غيرهاشمي است، است و هر كس ادع
االرحام هستند را بشناسد تا از ازدواج با محارم دوري نمايد.  است و كساني كه جزو ذوي

وارثين خود و كساني را كه از طريق صله رحم يا نفقه يا كمك كردن به آنها واجب 
ند كه ازدواج با آنها حرام است. اصحاب است، بشناسد. امهات المؤمنين را بشناسد و بدا

تا به آنها را بشناسد و بداند كه عشق و محبت به آنها پسنديده است. انصار را بشناسد 
نيكي نمايد زيرا پيامبر به آن، سفارش نموده است و نيز بداند كه دوستي آنها، ايمان و 

  2».شان نفاق و دورويي است دشمني

______________________ 

  .3319، شماره حديث: 447، ص 1الجامع الصغير، السيوطي، ج  -1
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  سي به اندازه يافتن راهشنا آموختن دانش ستاره -3326

آورده، آمده » الجامع الصغير«در حديثي كه خطيب روايت كرده و سيوطي آن را در 
از دانش « 1.»البحر ثم انتهواّر و تعلموا من النجوم ما تهدون به فی ظلمات الب«است: 

را  هاي خشكي و دريا راه اي بياموزيد تا بتوانيد با آن، در تاريكي شناسي به اندازه ستاره
  ».بيابيد و همين اندازه، بس است

، يعني احكامي كه مسافر براي »تعلموا من النجوم« در شرح اين حديث آمده است:
راهنمايي در سفر و شناخت قبله و راه به آن نياز دارد و جايز است زيرا بيشتر از آن الزم 

  2».نيست

  مسافرت براي يادگيري علوم ديني -3327

ري علم واب ديني ضروري باشد، فرض است و اگر براي اگر مسافرت براي يادگي
براي  3و تابعين �افزايش علوم ديني واجب باشد، مستحب است. صحابه ارجمند

» صحيح البخاري«نمودند. امام بخاري در  علوم ديني و افزايش آن مسافرت مييادگيري 
آن را از  �سبراي شنيدن حديثي كه عبداهللا بن ان بروايت نموده كه جابربن عبداهللا

خواست آن را بشنود، يك ماه در سفر بود. امام بخاري داستان  شنيده بود و مي �پيامبر
به نزد خضر را براي آگاهي به دانش او روايت نموده است. ابن  �رفتن حضرت موسي

و در آن فضيلت افزايش «نزد خضر گفته است:  �حجر عسقالني درباره رفتن موسي
  4».هاي سفر همراه بود تيدانش بود. هر چند با سخ

______________________ 

  .3230ف شماره حديث: 449، ص 1الصغير، سيوطي، ج  الجامع -1

  .256، ص 3القدير شرح الجامع الصغير، ج  فيض -2

تابعي: كسي است كه در حالت مسلمان بودن صحابي را مالقات نموده و در حالت اسالم فوت نموده  -3

  باشد. مترجم.
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به  �ابو ايوب انصاري«با آوردن سند حديث روايت كرده است: امام ابن عبدالبر 
ابن ». شنيده بود، بشنود �حديثي را كه از پيامبر بمصر رفت تا از عقبه بن عامر

اندوزي  عبدالبر اخبار و روايات ديگري نيز درباره مسافرت سلف صالح براي دانش
  1ست.روايت نموده ا

  يادگيري علوم دنيوي -3328

شناسي،  هاي گوناگون آن، ستاره مانند دانش پزشكي و شاخهيا فراگيري علوم دنيوي آ
  شناسي و ... مباح است يا مندوب يا واجب؟ شيمي، گياه

دانش غيرشرعي به سه دسته پسنديده، «امام غزالي در پاسخ اين پرسش گفته است: 
مانند رياضي و پزشكي كه به مصالح دنيوي پسنديده  شوند. ناپسند و مباح تقسيم مي

اي ديگر فضيلت  كفايي است و گونهاي فرض  ، دو گونهشود و فراگيري آن مربوط مي
است. فرض كفايي، هر دانشي است كه در ثبات و نگهداري امور دنيوي ضروري است 

در معامالت  مانند پزشكي كه براي ماندگاري بدن و سالمت آن الزم است و رياضيات كه
و تقسيم ارث و ما ترك به آن نياز است. حال كه گفتيم، دانش پزشكي و رياضيات از 

هاي اصلي مانند كشاورزي و  هيچ جاي شگفتي نيست كه حرفههاي كفايي است،  فرض
هاي كفايي باشند؛ زيرا اگر در شهري كساني  خياطي و بافندگي حتي حجامت از فرض

اما خدايي كه درد داده، دواي آن را نيز ميرند،  شك بيماران مي نباشند كه حجامت كنند، بي
گيري از آن راهنمايي نموده و ابزار كاربرد آن را فراهم كرده  داده است و ما را به بهره

كشاند، اما اگر يادگيري علوم جزو كاري و فراموشي، خود را به نابودي  است و نبايد با كم
در مسايل ريز حساب و نگري  ژرفشود. مثالً  ميفضيلت باشد پس از آن وجوب مطرح ن

اند كه به آن نيازي نيست اما به اندازه موردنياز،  آنها در زمره مطالبيپزشكي و مانند 
بازي علم ناپسند به  گردد و مانند سحر، طلسم و شعبده موجب تقويت و استواري مي

______________________ 
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و همچنين علم تاريخ گردد  آيد و علم به اشعاري كه سبب سبكي و هرزگي نمي شمار مي
  از جمله دانش مباح است.

همچنين فقهاي مذاهب مختلف به فراگيري دانش موردنياز مسلمان، مانند پزشكي و 
  ١».اند آهنگري و بافندگي اشاره نموده و آن را از فروض كفايي به شمار آورده

شود،  ميخالصه آنچه از سخن امام غزالي و ديگر دانشمندان درباره علوم ديني فهميده 
اين است كه علوم دنيوي مورد نياز مسلمانان كه مصالح مشروع را برايشان محقق 

اند، همه به عنوان  از فروض كفايي است و انواع علومي كه نام بردهسازد يادگيري آنها  مي
هاي موجود در زمان آنهاست زيرا در زمان كنوني علوم گوناگوني  نمونه و به نسبت دانش

در عرصه ست و مسلمانان ـ مستقيم يا غيرمستقيم ـ به عنوان ابزار قدرت بيشتري يافته ا
گونه علوم فرض كفايي  گمان يادگيري اين اقتصادي، مالي و نظامي به آن نيازمندند. بي

افتند زيرا  توجهي به آن جايز نيست وگرنه از ديگران عقب مي است و اهمال و بي
  ف دانش، پيشرو باشند.هاي مختل مسلمانان واجب است كه در زمينه
هاي  آيد، يادگيري صنعت ي علوم دنيوي به شمار مي از مواردي كه در زيرمجموعه

گوناگوني است كه براي انجام آن به علم، معرفت و درايت نياز است و خداوند يكي از 
اين علوم، مانند اجازه تمرين و كار را با زره آهني به پيامبر خود ـ داوود ـ ياد داد و بر 

  وي منت نهاد، و [در اين باره] فرمود:
� çµ≈oΨ÷Κ‾=tæ uρ sπ yè÷Ψ |¹ <¨θç7s9 öΝ à6©9 Ν ä3oΨ ÅÁ ósçGÏ9 . ÏiΒ öΝ ä3 Å™ ù't/ ( ö≅yγ sù öΝ çFΡr& tβρã� Å3≈ x© �  

  ]80انبياء / [  
ها حفظ   و بدو ساختن زره را آموختيم تا (اين لباس جنگي) شما را در جنگ«

  ».كنيد؟ ها) سپاسگزاري مي همه اين نعمت كند. پس آيا شما (خداوند را در برابر
  سخن خداوند متعال كه فرمود:«امام قرطبي در تفسير خود گفته است: 

______________________ 

، الشرح الصغير، 213، ص 4، مغني المحتاج، ج 43، ص 8نهاية المحتاج الي شرح المنهاج، الرملي، ج  -1
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� çµ≈oΨ ÷Κ‾=tæ uρ sπ yè÷Ψ |¹ <¨θ ç7s9 öΝà6   ]80[انبياء /    �  9©

اي است مانند جوشن  نزد عرب اسلحه» لبوس«يعني ساختن زره به روش گداختن آهن. 
اي در فراگيري صنايع و اسباب  ش از آهن باشد و اين آيه، قاعدها يا شمشير يا زره كه همه

  1».ساخته است آن است و خداوند از پيامبرش، داود، خبر داده كه او زره مي

  مسافرت براي يادگيري علوم دنيوي -3332

[گفتيم كه] مسافرت در صورت لزوم فراگيري دانش واجب ديني، فرض خواهد بود و 
يري علوم ديني مستحب باشد خود مسافرت نيز مندوب خواهد اگر مسافرت براي فراگ

گونه است و اگر فرض كفايي  بود، حكم مسافرت براي يادگيري علوم دنيوي هم اين
باشد مسافرت براي يادگيري آنها نيز فرض كفايي است و اگر مستحب يا مباح باشد، 

  مسافرت براي آنها نيز مستحب يا مباح خواهد بود.

  ي علوم دنيوي از غيرمسلمانيادگير -3333

شود كه اگر يادگيري علوم دنيوي حتي با مسافرت كاري  حال اين سؤال مطرح مي
اين علوم از غيرمسلمانان كه به ناچار منجر به مسافرت به سوي جايز باشد آيا يادگيري 

  جايز است؟ آنان شود
العلم «فرمود:  �روايت كرده كه پيامبر �پاسخ، مثبت است. ابونعيم از انس بن مالك

نش، گمشده انسان مؤمن است. هر كجا آن را يافت، دا« »ضالة المؤمن حيثما وجده أخذه
  ».گيردش مي

دانش، گمشده مؤمن است آن را «روايت شده كه فرمود:  �ابن عبدالبر گفت: از علي
در فرا بگيريد. حتي اگر از مشركان باشد. زيرا برخي صحابه بزرگوار نوشتن را از اسيران ب

______________________ 
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گونه كه برخي مسلمانان نيز نوشتن را  مكه بودند فرا گرفتند. همانكه از كافران و مشركان 
  1».از يهوديان مدينه آموختند

  هاي ديني، مانند مرد است زن در يادگيري دانش -3334

همه آنچه درباره فضيلت دانش و حكم آن گفته شد، براي زن نيز جاري و ساري 
بر هر زني، تفقه در «م نيز به آن تصريح نموده و گفته است: است. فقيه مشهور، ابن حز

گونه كه بر مردان واجب است.  آنشود، واجب است.  همه مواردي كه به او مربوط مي
زني كه مال و ثروت دارد، بايد احكام زكات را بياموزد. بر همه آنها، همچون مردان، 

وراك، نوشيدني، پوشاك و ... شناخت احكام طهارت، نماز، روزه و حالل و حرام در خ
بر ما واجب است و تفاوتي ميان زن و مرد نيست. اگر زني در علوم ديني تفقه نمايد، 

گونه هم بوده است. براي نمونه از  واجب است كه پند و اندرزهاي او را بپذيريم و همين
هيچ آمده است و  ، احكام ديني نقل شده و نقل آنها حجت به شمار مي�همسران پيامبر

اختالفي ميان اصحاب ما و همه اهل ايمان درباره آن وجود ندارد. زنان ديگر، غير از 
كه نقل آنها حجت بوده است، ام سليم و ام حرام و امر كرز و ام شريك  �همسران پيامبر

و در  رضي اهللا عنهن بسرهو ام درداء و ام خاله و أسما بنت ابوبكر و فاطمه بنت قيس و 
مره و ام الحسن و رباب و فاطمه بنت منذر و هند فراسيه و حبيبه بنت ميان تابعين: ع

  2».اند بسره و حفصه بنت سيرين و ... بوده

  فهم دين از حقوق واجب زن است -3335

ابن حزم گفته است: كسب علم براي زن در كارهاي ديني مربوط به خود واجب است 
البي كه از احكام شرعي عرضه و اگر بيشتر از آنچه بر او فرض است، بداند، در مط

دارد قبول سخن او الزم است. زيرا تفقه در دين و به مرتبه اجتهاد و فتوا رسيدن، حق  مي
زن است و اين مطلب، سخن ما را كه كسب دانش در دين از ديدگاه شرعي كاري 

______________________ 
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استوار براي دستيابي به خير و پسنديده و مستحب است، تأييد نموده و راهي مطمئن و 
كه [مفهوم و مضمون] ، »الدين من يرد اهللا به خيرًا يفقه فی«فرموده:  �كي است؛ زيرا پيامبرني

  گيرد.  اين روايت، زنان و مردان را در بر مي
بهترين زنان، زنان انصارند كه شرم مانع آنها در «گفته است:  كعايشه ام المومنين

صحيح خود از زينب دختر  و اين حديث را امام بخاري در». شود كسب و فهم دين نمي
اهللا! خداوند از  رفت و گفت: يا رسول �ام سلمه روايت كرده كه [ام سليم نزد پيامبر

گفتن حق شرم ندارد. پس آيا بر زن واجب است كه هرگاه محتلم شد، غسل نمايد؟ 
پوشاند. و  ديد صورت خود را مي هرگاه ام سلمه، آبي را [مانند مني] مي«فرمود:  �پيامبر

شود؟ فرمود: آري، خدا خيرت بدهد. پس  گفت: اي رسول خدا! مگر زن محتلم مي مي
  1».چگونه فرزند شبيه اوست؟

 �من و خواهرم نزد پيامبر«از ام كثير، دختر يزيد انصاري، روايت شده كه گفته است: 
 �نمايد. پيامبر خواهد چيزي از شما بپرسد اما شرم مي رفتيم و به او گفتم: خواهرم مي

مود: بپرسد زيرا جست و جوي دانش واجب است. خواهرم به او گفت: من پسري فر
فرمود: اما در جواب شما بايد گفت: كه اين بازي  �كند. پيامبر دارم كه كبوتربازي مي

  2».منافقان است
آنها را  �پرسيدند و پيامبر از مسايل ديني مربوط به خود مي �زنان در زمان پيامبر -

  ».بپرسيد، زيرا جست و جوي دانش واجب است«فرمود:  نمود و مي مي بر اين كار تشويق
گفته است:  �زينب، همسر عبداهللا بن مسعود«امام ابن حجر عسقالني آورده است: 

زينب ». اي گروه زنان! صدقه بدهيد. حتي اگر از زيورآالتتان باشد«فرمود:  �اهللا رسول
آمد كه او نيز پرسشي همچون من داشت. رفتم. زني از انصار  �گفت: من به خانه پيامبر

خواهند  خبر بده دو زن پشت در هستند كه مي �بالل بيرون آمد. ما به او گفتيم: به پيامبر

______________________ 
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كنند، صدقه  از تو بپرسند آيا اگر به شوهران و يتيماني كه در خانه و با آنان زندگي مي
ارد پاداش خويشاوندي و فرمود: اين كار، دو پاداش د �شود؟ پيامبر بدهند پذيرفته مي

  1».پاداش صدقه

  اش را به او بياموزد زن بايد نزد كسي برود تا امور ديني -3339

زنان به «روايت كرده كه گفته است:  �امام بخاري در صحيح خود از ابوسعيد خدري
اند و فرصتي براي ما  مردن در استفاده از محضر شما بر ما پيشي جسته«گفتند:  �پيامبر

چنين كرد و روز مشخصي  �پس خود روزي را به ما اختصاص ده و پيامبراست، نمانده 
براي ». پرداخت را در هفته براي مالقات با آنان تعيين كرد كه در آن روز به تعليم زنان مي

هر كس از شما زنان، سه فرزندش مرده باشد، براي او سپري در برابر «گفت:  نمونه مي
فرمود: دو فرزند هم  �و فر زند هم [چنين است]. پيامبرشود. زني گفت: د آتش جهنم مي

  ».[چنين است]
مردان در استفاده از محضر شما بر ما پيشي «در شرح اين حديث آمده: معناي 

كنند و دانش و كارهاي دين را  اين است، كه مردان همه روز با تو همنشيني مي» اند جسته
با آنها رقابت كنيم پس روزي را براي ما تعيين  توانيم شنوند و ما زنان بيچاره نمي از تو مي

  كن كه دانش و امور ديني را از تو بياموزيم.
از اين حديث جواز پرسش زنان از امور دينشان و سخن گفتن با مردان در اين باره و 

  2شود. نيز در مسايلي كه زنان به آن نيازمندند، استنباط مي

  يادگيري علوم دنيوي براي زن -3340

نياز  اند كه يادگيري آنچه براي مسلمانان ضروري است و از آن بي تصريح نموده فقها
آيد و اختصاص به  نيستند مانند پزشكي، آهنگري و بافندگي از فروض كفايي به شمار مي

اگر كسي در جامعه اسالمي به اين كارها علم داشته باشد بر اند  مردان هم ندارد و گفته
______________________ 
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ين براي هر زني كه توانايي دارد يادگيري اموري چون وي فرض كفايي است. بنابرا
هاي خوني، زنان و هر بيماري ديگري  زايمان، مامايي، بيماريپزشكي داخلي، جراحي، 

كه ميان زنان شايع درمان آن نيازمند كشف عورت است، فرض كفايي است؛ زيرا اگر در 
ه بوده و زنان بيمار را ها آگا ي اسالمي زنان مسلماني باشند كه به اين تخصص جامعه

گردد. براي تأييد آنچه آورده شد  درمان نمايند، ضرورت كشف عورت زنان برطرف مي
زنان مامايي بودند كه در به دنيا آوردن فرزند به زنان بادار  �توان گفت: در زمان پيامبر مي

هارت در مگمان  بي 1».كردند ختنه مي كردند. همچنين زناني بودند كه دختران را كمك مي
كار زايمان و ختنه زنان به يادگيري اين امور و تمرين و تكرار نياز دارد و اين بيانگر 
پسنديده و مباح بودن يادگيري چنين علومي است و كسي كه با اين گونه علوم آشنايي 

  داشته باشد [انجام آن] بر او فرض كفايي است.
با طبيعت زن مانند بافندگي، هاي مناسب  ها و صنعت براي زن، يادگيري برخي حرفه
بر پدر الزم است «ابن عابدين آمده است: » رد المحتار«خياطي و گلدوزي مباح است. در 
همچنين  2».اي مانند گلدوزي و خياطي به او بياموزد دخترش را نزد زني ببرد تا حرفه

توان به مباح بودن فراگيري برخي علوم مانند اصول تربيت و چگونگي آموزش  مي
هايي را  ها به زنان الزم است، اشاره كرد تا بتوان مهدكودك دانستهودكان كه براي انتقال ك

ريزي كرد و ديگر زنان نيز از آنها  براساس اصول و مبادي سالم تربيت و آموزش پايه
فراگيرند. ياد گرفتن روش تدريس نيز براي زنان مباح است تا به كودكان آموزش دهند. 

سازي هم براي زن مباح است تا در آينده آن را به عنوان شغل خود يادگيري دانش دارو
  برگزيند زيرا كار كردن زن با رعايت حدود شرعي جايز است.

______________________ 
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پردازند و با [طبيعت]  اما مواردي ديگر مانند بنايي و مكانيكي كه مردان به انجام آن مي
صرف زمان و كوشش  زن متناسب نيست ما [زيدان] بر اين باوريم كه زن به انجام آن و

  در آن نپردازد و به آن روي نياورد.

  مسافرت زن براي كسب علم -3343

اندوزي جايز است و سلف صالح براي آموختن علم  [گفتيم] مسافرت براي دانش
شنيده  �و يا فراگيري آن از شخصي كه از پيامبر �مانند شنيدن احاديث پيامبرديني، 

ي كسب علم دنيوي، مباح است و هرگاه علوم دنيوي اند. همچنين سفر برا مسافرت كرده
گيرد. سفر زن  موردنظر از فروض كفايي باشند، حالت مستحب يا وجوبي به خود مي

  براي يادگيري دانش ديني و دنيايي با شرايط زير مباح است.
وجود داشته باشد مانند ضرورت يا نياز يا مصحلت شرعي مبرمي براي سفر زن،  -1

علوم ديني واجب يا مندوب خود را از او بياموزد يا زن،  عدم وجود كسي كه
كسي نباشد كه دانش دنيوي، مانند پزشكي زنان را به آنها آموزش دهد و نيز كسي 

هاي زنان و حتي  نباشد كه نيازهاي زنان را از مراجعه به پزشكان مرد در بيماري
سخگو هاي عمومي در رفع ضرورت كشف عورت نزد پزشكان مرد پا بيماري
 باشد.

امكان دعوت متخصصان از خارج شهر براي اينكه زن، علوم را از آنها بياموزد  -2
هاي عالي و گزاف وجود نداشته باشد؛ زيرا اگر امكان  حتي با پرداخت حقوق

آمدن متخصصان آگاه از خارج شهر وجود داشته باشد، سفر زن براي 
 گردد. اندوزي، منتفي مي دانش

اگر  -3
ر زن محقق شود، بايد محرمي مانند پدر يا برادر يا (شوهر در عذر مباح براي سف

دار و مطمئن مسافرت  ازدواج همراه او باشند و اگر با دوست [زن] امانتصورت 
تواند جاي محرم زن  دار و مطمئن مي نمايد به سبب اينكه اين دوست [زن] امانت

به نسبت زن براي و نقش آن را داشته باشد، كافي نيست. چون فقها اين فتوا را 
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اند و براي سفر كسب دانش نيست. عالوه بر آنكه دستيابي به  حج فرض داده
كشد و مانند وقت حج و مناسك آن و  دانش در خارج از شهر معموالً به درازا مي

 فضاي عبادي و عمومي حج نيست.

  سوم:

  آزادي آموزش

  فضيلت آموزش -3344

  اند. آن وارد شده كه برخي چنيناحاديث بسياري درباره فضيلت دانش و نشر 
ها و  جان«... حديثي را در صحيح خود روايت كرده كه فرمود:  �بخاري از پيامبر -1

هاي شما براي يكديگر حرام است همانند حرمت اين روزي كه در آن  اموال و ناموس
هستيد و ماهي كه در آن هستيد و شهري كه در آن هستيد. كسي كه اين سخن را شنيد، 

  ».اين سخن را به كسي ابالغ نمايد كه از او داناتر باشدغايب برساند. چه بسا شاهد،  به
اين حديث در فوايد تشويق بر تبليغ و ترويج دانش، «در شرح اين حديث آمده است: 

  1».سخن گفته است
 �روايت كرده است: از پيامبر خدا �خود از زيدبن ثابت» سنن«ابوداوود در  -2

شنود و آن را حفظ و  خداوند سالمت بدارد آنكه حديثي را از ما مي«ت: گف شنيدم كه، مي
نمايد تا آن را به ديگري برساند. چه بسا حامل فقه و دانش به كسي كه از او  نگهداري مي

  ».داناتر است [برساند] و چه بسا رساننده فقهي كه، فقيه نباشد
او لباس عافيت و نيكي يعني خداوند به «در شرح آن آمده كه سيوطي گفته است: 

بپوشاند و يكرنگي و زينت و جمال به او ببخشد و يا خداوند او را به ش ادي بهشت از 
  2».نظر نعمت و سرور نايل گرداند

______________________ 
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سوگند به خدا اگر خداوند به دست تو، «فرمود:  �ابوداود روايت كرده كه پيامبر -3
  1».موي است ان سرخمردي را به خبر هدايت كند براي تو بهتر از داشتن شتر

فرمودند:  �روايت كرده كه پيامبر �خود از عثمان بن عفان» سنن«ابن ماجه در  -4

بهترين شما كسي است كه قرآن را بياموزد و آن را به « 2.»علمهأفضلکم من تعلم القرآن و «
  ».ديگران ياد دهد

من «ود: روايت كرده كه، ايشان فرم �ابن عبدالبر با آوردن سند از رسول خدا -5
نوعي از صدقه آن است كه مردي دانش « 3.»أن يتعلم الرجل العلم فيعمل به ثم يعلمه الصدقة

  ».را بياموزد و به آن عمل كند و به ديگران ياد بدهد
آيا سخاوتمندترين سخاوتمندان را به شما باز «روايت شده كه فرمود:  �از پيامبر -6

است سخاوتمندان خداوند سخاوتمندترين «رمود: ف!» اهللا گفتند: آري يا رسول» بشناسانم؟
و من سخاومتندترين فرزندان آدم هستم و سخاوتمندترين پس از من كسي است كه 

كند. او در روز قيامت به تنهايي مانند امتي محشور  آموزد و آن را منتشر مي دانشي را مي
  4».دهد تا كشته شود شود و نيز مردي كه جانش را در راه خدا مي مي

  حكم آموزش -3345

قيام اهل علم براي انتشار آن در ميان مردم و آموزش معاني و احكام اسالم از كارهايي 
  است كه شرح اسالم بر اهل دانش واجب نموده است. خداوند فرموده است:

______________________ 

موال عرب بوده است و حمرالنعم به معناي ترين و گرانبهاترين ا يا شتر قرمز از نفيس» حمر النعم« -1

  ترين شتران است. ترين و چاالك قوي
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ان نبوده و بر آنان واجب نشده كه در هر نن مؤمادر ش«در تفسير اين آيه آمده است: 

اي يعني جماعتي به  ج شوند بلكه طايفهبراي جنگ با دشمن از شهر خاراي همگي  سريه
بمانند تا دين  �اندازه نياز براي جنگ با دشمن بيرون رود و بقيه در مدينه با رسول خدا

را از او بياموزند و برادرانشان را هنگام برگشت از آن مسايل آگاه نمايند و آنچه از 
بترسند و از دستورات او  اند، به آنها بياموزند به اين اميد كه از خدا آموخته �پيامبر

سرپيچي ننمايند. اين آيه بر وجوب همگاني شدن دانش و تفقه در دين و آموزش آن به 
اي كه خود را با آن اصالح و ديگران را  هاي گوناگون اشاره دارد به گونه مردم سرزمين
  1».هدايت نمايند

پدرش روايت  و او نيز از ببن ابوبكره بخاري در صحيح خود، از عبدالرحمنامام 
 �بر شتري كه مردي زمان آن را نگه داشته بود، نشست. پيامبر �پيامبر«كرده است: 

فرمود: امروز چه روزي است؟ سكوت كرديم زيرا گمان كرديم ايشان نامي جز نام آن 
خواهد نهاد. فرمود: آيا امروز روز قرباني نيست؟ گفتيم: بله. فرمود: اين ماه روز، بر آن 

؟ باز ما ساكت بوديم و فكر كرديم كه پيامبر نامي ديگر بر آن خواهد چه ماهي است
ها و اموال و ناموس شما در  الحجه نيست؟ گفتيم: بله. فرمود: جان گذاشت. فرمود: آيا ذي

ميان شما حرام است مانند حرمت روز و ماه و شهري كه در آن هستيم. پس هر كس 
د. چه بسا شاهد اين را به كسي برساند كه از شاهد اين واقعه است، به افراد غايب برسان

  2».او داناتر است

______________________ 

  .78-77، صص 11تفسير المنار، شيخ محمد رشيد رضا، ج  -1

  .35- 36، صص 2صحيح البخاري به شرح العيني، ج  -2
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در شرح اين حديث آمده است: منظور از كسي كه در مجلس حاضر است آن را به 
غايب ابالغ نمايد تبليغ و رساندن اين سخن و همه احكام است. آنچه از اين حديث 

ب است و آن پيمان و شود، اين است كه تبليغ دانش بر انسان عالم واج استدالل مي
  عهدي است كه خداوند از علما گرفته است:

� …çµ ¨Ζä⊥ ÍhŠu; çFs9 Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 Ÿω uρ …çµ tΡθßϑ çGõ3 s? �1  ] / 187آل عمران[  
  »ديو كتمان نكن ديمردم آشكار ساز يحتماً آن را برا «

  خداوند متعال فرموده است:

� ¨βÎ) t Ï% ©!$# tβθ ßϑçFõ3tƒ !$ tΒ $uΖø9 t“Ρ r& zÏΒ ÏM≈uΖÉi� t7ø9 $# 3“y‰ çλù;$# uρ . ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $ tΒ çµ≈̈Ψ ¨� t/ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 

’ Îû É=≈tG Å3ø9 $# � y7Í×‾≈s9 'ρé& ãΝåκß] yè ù=tƒ ª! $# ãΝåκß] yè ù=tƒuρ šχθ ãΖÏè≈‾=9   ]159/  ةبقر ال[  � #$
دارند آنچه را كه از داليل روشن و هدايت فرو  گمان كساني كه پنهان مي بي«

مردم در كتاب تورات و انجيل بيان و روشن فرستاديم، بعد از آنكه آن را براي 
  ».كنند كنندگان، ايشان را نفرين مي ايم خدا و نفرين نموده

خداوند متعال خبر داده، اگر كسي آيات و بيناتي را كه «در تفسير آيه آمده است: 
شود. اما علما در هدف آن اختالف پيدا  خداوند فرو فرستاده ناديده بيانگارد نفرين مي

اند مقصود كسي است كه حق را پنهان نمايد و اين تمام كساني را  گروهي گفته». ندا كرده
ـ كه آيه را تفسير كرده  �كنند. سخن پيامبر گيرد كه، دانش موردنياز را پنهان مي در بر مي

اگر از كسي كه دانشي دارد پرسشي شود و او آن را پنهان نمايد، خداوند «ـ چنين است: 
علما با اين آيه بر وجوب بيان و تبليغ دانش، بدون گرفتن ». زند مي او را با آتش لگام

اند؛ زيرا در برابر كاري كه واجب است پاداشي هم تعلق  دستمزد و پاداش استدالل نموده
شود.  همچنين كتمان دانش حرام است و كسي كه چنين كند مستحق لعنت مي 2گيرد. نمي

  عالم واجب است. يعني اينكه نشر و آموزش آن به مردم، بر

______________________ 

  .38- 39مان، صص ه -1

  .184-185، صص 2تفسير قرطبي، ج  -2
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  خداوند فرموده است:

� øŒÎ) uρ x‹s{ r& ª! $# t,≈ sVŠÏΒ t Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈tGÅ3 ø9 $# …çµ ¨Ζä⊥ ÍhŠu; çFs9 Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 Ÿω uρ …çµ tΡθßϑ çGõ3 s? 

çνρ ä‹ t7uΖsù u !# u‘uρ öΝÏδÍ‘θ ßγàß (# ÷ρu� tIô© $# uρ  Ïµ Î/ $ YΨ oÿsS WξŠÎ=s% ( }§ ø♥ Î7sù $ tΒ šχρç� tIô±o„ �  

  ]187[آل عمران /   
و به ياد بياور اي پيغمبر!) آنگاه را كه خداوند پيمان موكد (بر زبان انبياء) از «(

اهل كتاب گرفت كه بايد كتاب (خود) را براي مردمان آشكار سازيد و توضيح 
اما آنان آن را پشت سر افكندند و به بهاي دهيد و آن را كتمان و پنهان نسازيد. 

  ».را خريدند! اندكي آن را فروختند. چه بد چيزي
اين آيه درباره آناني است كه از كتاب و دانش شناختي دارند. «اند:  حسن و قتاده گفته

سازي آن بپرهيزد. زيرا  آموزد بايد آن را به ديگران ياد بدهد و از پنهان هر كس چيزي مي
حالل نيست كه عالم، علمش را بر «انجامد. محمدبن كعب گفته است:  اش مي به نابودي

  اش راضي باشد.  ن نياورد و نادان به نادانيزبا

  فرستاد معلماني را براي آموزش مردم مي �پيامبر -3349

هاي گوناگون آموزگاراني را  براي آموزش امور ديني به مردم سرزمين �پيامبر
بود كه داستانش چنين است: گروهي  بفرستاد. از اين گروه يكي، مصعب بن عمير مي

بيعت نموده بودند به مدينه برگشتند. رسول  �ز هجرت با پيامبردوازده نفره كه پيش ا
را همراه آنان فرستاد و به او دستور داد كه قرآن و اسالم را به آنها  �مصعب �خدا

به مدينه پا نهاد به  �هنگامي كه مصعببياموزد و كارهاي دين را به آنها تفهيم نمايد. 
رفت تا قرآن را به آنها بياموزد  هاي انصار مي رفت و با وي به خانه» اسعدبن زراره«خانه 

و آنها را به سوي خدا دعوت نمايد. و گروهي از جمله سعدبن معاذ و أسيدبن 
» مقري مدينه«را  برا مسلمان كرد به همين سبب مصعب بن عمير بحضير

  1».خواندند مي
______________________ 

  .43-42، صص 1، التراتيب اإلدارية: كتاني، ج 180-182، صص 2السيرة النبوية، ابن كثير، ج  -1
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يمن فرستاد او را به  �بود كه پيامبر خدا �يكي ديگر از اين آموزگاران، معاذبن جبل
تا هم به كار قضاوت بپردازد و هم قرآن و احكام اسالم را ياد دهد و زكات را جمع كند. 

براي آموزش دين و قرآن و  �از ديگر آموزگاران، عمروبن حزم خزرجي بود كه پيامبر
  1».آوري زكات او را در نجران به كار گرفت جمع

  اقتدا نمايند �حاكمان بايد به پيامبر خدا -3351

ها و شهرهاي  اقتدا نمايند و آموزگاراني را به سرزمين �اهللا حاكمان بايد به رسول
مختلف بفرستد تا امور دين را به مردم بياموزند و از آگاهان بخواهند كه در هر جايي، چه 
مساجد چه جاهاي ديگر احكام اسالم را به مرم ياد بدهند زيرا سلف صالح ما چنين 

دالبر با ذكر سند از جعفربن برقان روايت كرده كه: عمربن عبدالعزيز اند. امام ابن عب كرده
اما بعد، به اهل دانش و فقه كه در نزدت هستند «اي به اين مضمون براي ما نوشت:  نامه

فرمان ده تا آنچه خداوند به آنها آموخته در مجالس و مساجد خود به مردم بياموزند. 
  ».والسالم

  2دهمرد، آموزگار خانوا -3352

  به ما فرمود: �بن حويرث روايت كرده كه پيامبرامام بخاري از مالك 
تان نيز  ايد به خانواده به خانه برگرديد و آنچه آموخته« 3.»لی أهليکم فعلموهمإعوا جار «

  ».بياموزيد
و او  �از ابوهريرهحديثي  »هباب تعليم الرجل أمته وأهل«امام بخاري در صحيح خود در 

سه نفر دو پاداش دارند «فرمود:  �يت كرده كه در آن آمده است: پيامبرنيز از پدرش روا
... و مردي كه كنيزي دارد و او را به بهترين شيوه پرورش دهد و به او دانش بياموزد 

  ».سپس او را آزاد كند و شوهر دهد. براي همين، او دو اجر خواهد داشت
______________________ 

  .43، ص 1التراتيب اإلدارية، ج  -1

  .149، ص 1البيان وفضله، ابن عبدالبر، ج  جامع -2

  .99، ص 2البخاري به شرح العيني، ج  صحيح -3
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أمه [كنيز] به صراحت در حديث به خاطر اين است كه لفظ » أمه«اجراي حكم كنيز بر 
  باشد. مي 1آمده، اما اطالق حكم آن بر اعضاي خانواده براساس قياس

اند نسبت به كنيزان  به خانواده كه آزاده �زيرا آموزش فرائض خداوند و سنت رسول
  2».بيشتر مورد توجه قرار گرفته است

  اش بياموزد واجب است كه مرد مسايل ديني را به خانواده -3353

  خداوند فرموده است: 

� $ pκš‰ r' ‾≈tƒ tÏ% ©! $# (#θãΖtΒ# u (# þθè% ö/ä3 |¡ à	Ρr& ö/ä3‹Î=÷δ r& uρ # Y‘$ tΡ $ yδßŠθ è% uρ â¨$ ¨Ζ9 $# äο u‘$ yf Ïtø:$# uρ �    
  ]6تحريم / [  

ي  اي مؤمنان! خود و خانواده خويش را از آتش دوزخي بركنار داريد كه افروزينه«
  ».هاست ها و سنگ آن انسان

اين سخن خداوند متعال كه «آمده است:  �طالب بن ابي اين آيه از عليدر تفسير 
  فرموده است: 

� (# þθè% ö/ä3|¡ à	Ρ r& ö/ä3‹Î=÷δr& uρ #Y‘$ tΡ �  ] / 6تحريم[  
  ».آنها را آموزش و پرورش دهيد«

اش، نزديكان،  بر انسان مسلمان واجب است كه به خانواده«اند:  ضحاك و مقاتل گفته
آنچه را كه خداوند بر آنها فرض نموده و آنچه از آن نهي نموده،  هايش كنيزان و برده

قشيري ». آموزش بدهد. منظور از اهل، در اين آيه، همسر و فرزند و بنده و كنيز است
______________________ 

قياس دليل چهارم از ادله استنباط احكام است و در لغت به معناي اندازه گرفتن چيزي با چيز ديگر و  -1

الحاق ما لم يرد فيه نص علي «نيز يكسان و يكنواخت بودن دو چيز است و در اصطالح عبارتست از: 

قياس نبيند يا شراب  مانند». الحكم ةه بما ورد فيه نص علي حكمه في الحكم، ال شتراكهما في علمحك

به خاطر اشتراك هر دو در علت حكم، كه همان مسكر بودن است. بنابراين حكم شراب به نبيذ سرايت 

  شود. شود و گفته مي داده مي

  .190، ص 1صحيح البخاري به شرح العسقالني، ج  -2
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اهللا! خودمان را نجات  يا رسول«گفت:  �آورده است: زماني كه اين آيه نازل شد عمر
آنها را از آنچه خداوند «فرمود:  �پيامبر» م؟مان را حفظ نمايي داديم. حاال چگونه خانواده

». شما را از آن نهي نموده، نهي كنيد و به آنچه خداوند شما را به آن امر نموده، امر نماييد
بر ما واجب است كه به فرزندان و همسران خود دين و نيكي و ادبي «اند:  اهل دانش گفته

  1».كه به آن نيازمندند، بياموزيم

  به زنان آموزش داد �پيامبر -3354

در حالي  �روايت كرده است: پيامبر بامام بخاري در صحيح خود از ابن عباس
كه بالل همراه او بود از خانه خارج شد و پنداشت كه زنان در مسجد حضور نداشته و 

اند بنابراين آنها را پند و اندرز داد و به صدقه  امر نمود. زني گوشواره و  پيام او را نشينده
ترش را تقديم كرد و بالل آن را با گوشه لباس خود گرفت. امام بخاري اين حديث انگش

  2آورده است.» تعليمهناالمام النساء و  ةعظ«را در باب 
  شود، آمده است: در شرح اين حديث و مواردي كه از آن استنباط مي

ابن حجر عسقالني نوشته است: به اين دليل امام بخاري اين حديث را در باب  -1
آورده تا گفته باشد آنچه درباره مندوب بودن آموزش به » االمام النساء ةعظ«

همسران گفته شد، اختصاص به شوهران ندارد بلكه اين كار براي حاكم و 
آموزد كه پرداخت صدقه باعث  جانشينان او نيز مستحب است و گويي به آنها مي

 3».شود محو شدن خطاهاي آنها مي

از صف مردان خارج به سوي  �پيامبر«فته است: درباره اين حديث گ» عيني« -2
صف زنان رفت و چنين پنداشت آنچه به مردان گفته زنان حضور نداشته و 

بودن پند و اندرز براي اين كار بيانگر مستحب «نووي گفته است: ».  اند نشنيده

______________________ 

  .156، ص 8 . تفسير اآللوسي، ج197، ص 18، تفسير القرطبي، ج 391، ص 4تفسير ابن كثير، ج  -1

  .192، ص 1صحيح البخاري به شرح العسقالني، ج  -2

  همان. -3
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زنان، يادآوري آخرت، آموزش احكام اسالم و تشويق آنها به دادن صدقه است 
اي مترتب نشود يا خوف فتنه بر  اب براي زماني است كه بر آن مفسدهاين استحب

  1».واعظ و مستمع وجود نداشته باشد

  دهد زن به ديگران آموزش مي -3355

ابوداوود از شفا دختر عبداهللا روايت كرده است: من، پيش حفصه، ام المؤمنين، بودم 
خواندن و نوشتن را به حفصه  گونه كه چرا همان«نزد من آمد و به من گفت:  �كه پيامبر
  2»آموزي؟ را نمي» رقيه النمله«اي  آموخته

هايي است كه  تاول» النمله«آورده و گفته است: » زادالمعاد«ابن قيم اين حديث را در 
» النمله«زند و بيماري شايع و معروفي است. نام اين بيماري  از دو سمت پهلو بيرون مي
خزد و او را نيش  اي بر او مي ها مورچه جاي دمل كند در است؛ زيرا بيمار گمان مي

روايت كرده كه، شفا دختر عبداهللا در دوره جاهليت » الخالل«زند. در ادامه گفته است:  مي
نمود و هنگامي كه براي ديدار پيامبر به مدينه مهاجرت نمود در  طلسم مي» النمله«از راه 

» النمله«اهللا! من در زمان جاهليت با  رسولحالي كه در مكه با او بيعت نموده بود گفت: يا 
خواهم آن را بر شما عرضه دارم. پس آن را برايش بيان نمود.  نمودم و مي طلسم مي

  3».اين كار را ادامه بده و به حفصه نيز بياموز!«فرمود:  �پيامبر
دهد كه زن اجازه دارد به ديگران دانش بياموزد و اين كار مكروه  اين حديث نشان مي

از ابن خلكان در شرح حال فخرالنسا شهده، دختر » االعيان وفيات«در  4ناپسند نيست. و
او از دانشمندان بود خط خوبي داشت. مردم زيادي از او «ابونصر الكاتبه، آمده است: 

  ».ق. از دنيا رفت  ه 574اند. به سال  حديث شنيده

______________________ 

  .123-124، صص 2البخاري به شرح العيني، ج  صحيح -1

  .373، ص 1عون المعبود شرح سنن ابوداوود، ج  -2

  .275، ص 10المعبود، شرح سنن ابي داوود، ج  ، عون124، ص 3زادالمعاد: ابن قيم، ج  -3

  همان. -4
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ابن «طبيه، آورده است: در شرح حال عايشه، دختر احمد القرا» نفح الطيب«مقري در 
حبان درباره او گفته است: در زمان او ميان زنان اندلس كسي كه در علم و فهم و ادب با 

 400نوشت و در سال  رتبه باشد، وجود نداشت. او خط زيبايي داشت كه قرآن مي او هم
  1».ق. فوت كرد ـ ه

  آموزش زنان در دوره كنوني -3356

لتي است كه زنان و مردان در آن برابرند و زن براي طلب علم، نشر و آموزش آن، فضي
مباح است و حتي در برخي مسايل حكم فراگيري آن واجب است. امام بايد به آموزش 
زنان و مردان بپردازد و خودش به زنان، دانش بياموزد. حق زن است كه كسي نزدش 

در حوزه  �مبربرود يا نزد كسي برود تا امور دين و آنچه در سنت قولي و فعلي پيا
آموزش زنان و مردان آمده است، به وي بياموزد. باتوجه به آنچه بيان شد حال اين سؤال 

توان آموزش زنان و فراگيري علوم را در دوره كنوني تنظيم  شود كه چگونه مي مطرح مي
گويند زنان را رها كنيم تا ماند مردان از هر  اي مي دهي كرد؟ آيا همچنان كه عده و سازمان

موضوعي آموزش ببينند يا هر كسي به آنها آموزش بدهد؟ آيا بايد آموزش زن و مرد به 
بايست ميان آموزش آنان با مردان  سبب موضوع و كيفيت آموزشي همسان باشد؟ و آيا مي

  ايم. ها را در صفحات بعدي پاسخ داده تفاوت گذاشت؟ اين پرسش

  موضوع آموزش زن -3357

علوم دنيوي، زن چه چيزي از اين دو گونه علم  - 2م شرعي علو -1اند:  علوم دو گونه
  را با فراهم شدن امكانات از سوي دولت بايد بياموزد؟ پاسخ چنين است.

  

______________________ 

  .373، ص 10لمعبود، ج ا عون -1
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  آموزش علوم شرعي به زن -1

زن بايد احكام دين مانند شهادتين، معنا، مقتضيات آن و آنچه را كه به عقيده و اصول 
نند نماز، روزه، احكام حج و زكات را كه بر او ايمان مربوط است و اداي عباداتي، ما

واجب است فرا بگيرد و دولت بايد امكانات آن را برايش فراهم سازد همچنين بايد 
، شروط و اوصاف لباس شرعي، آنچه كشف 2، نفاس1ي خود را درباره حيض احكام ويژه

قوق و تكاليف آن در برابر نامحرم حالل يا حرام است، رابطه با خويشان، بيگانگان، ح
تواند در تكاپوي افزايش شناخت و معرفت احكام ديني  همسرداري را ياد بگيرد. زن مي

باشد و به شناخت واجبات بسنده ننمايد تا به مرحله فقاهت و آگاهي در مسايل ديني 
برسد و براي ديگران آموزگار يا داعي اسالم يا مفتي مسايل شرعي يا قاضي توانايي شود. 

اند و  از فقيهان اداره منصب قضاوت را به طور مطلق براي زن جايز دانسته زيرا برخي
اند. زيرا اصل و ضابطه براي  گروهي نيز اين جواز را به فصل دعاوي مالي محدود نموده

تصدي منصب قضاوت اين است كه بايد آن شخص مجتهد باشد. بنابراين دولت بايد 
  با رعايت ضوابط بيان نهد. هايي را براي آموزش زن ها و انجمن مؤسسه

  آموزش علوم دنيوي به زن -3358

هاي مختلف پزشكي كه زنان به آن  وود زنان متخصص در جامعه اسالمي در شاخه
نياز شوند از فروض كفايي است و از  نيازمندند تا از رفتن نزد پزشك مرد براي معاينه بي

هايي كه زنان در  يژه جراحيهاي علم پزشكي زنان و زايمان، عمل جراحي ـ به و شاخه
زايمان اضطراري به آن نيازمندند ـ روانكاوي، آزمايش خون، راديولوژي، عكسبرداري و 

______________________ 

حيض: از نظر لغوي به معني سيالن و جاري شدن است و از نظر شرعي به خارج شدن خون در حالت  -1

  وشد. صحت و تندرستي ـ و نه بيماري و وضع حمل ـ از رحم زنان خارج مي

ت كند. حداقل مد شود و غسل را واجب مي نفاس: خوني است كه پس از وضع حمل از زن خارج مي -2

گويند  باشد. مترجم. حيض را عادت ماهيانه هم مي روز) مي 60نفاس يك لحظه و حداكثر آن دو ماه (

  شود. مترجم. چون ماهي يك بار تكرار مي
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باشد. بنابراين فراهم نمودن وسايل الزم براي آموزش زناني كه مشتاق  تزريق آمپول مي
 يادگيري علوم پزشكي هستند و ايجاد مؤسساتي كه كار چنين آموزشي را براي زن به

هاي دانش پزشكي، مانند  عهده بگيرند ـ بنابر قوانين معيني كه گفته شد ـ و نيز بايسته
اصول پرستاري، زنان، پانسمان زخم، نحوه استفاده از وسايل جلوگيري از توليد مثل و 

  آيد، واجب است. هر آنچه در حوزه علم پزشكي به شمار مي
حالل به دست بياورند جايز و  يادگيري و آموزش آنچه زنان با آن بتوانند روزي

مستحب است؛ زيرا زن از انجام كار حالل با كيفيت مشروع ممنوع نشده است و فقها نيز 
ردالمحتار «اند. امام ابن عابدين، فقيه مشهور حنفي در حاشيه كتاب  به آن تصريح نموده

رد تا شغلي بر پدر الزم است كه دخترش را نزد زني بب«نوشته است: » الدر المختار  علي
توان گفت كه آموزش  بر اين سخن ميبا قياس  1».مانند گلدوزي و خياطي به او بياموزد

بافندگي، علوم دارويي ـ براي اينكه داروساز شود ـ، آموزش اصول و روش تربيت 
هاي گوناگون آشپزي براي  كودك ـ تا در مهدكودك به كار بپردازد ـ و نيز آموزش روش

  زن، مجاز است.
دولت نبايد وقت خود را صرف آموزش كار مكانيكي و بنايي كه با طبيعت زن اما 

سازگاري ندارد، نمايد زيرا تصرفات امام مانند دولت تابع مصالح است و در اين كار 
شود همچنين آموزش آوازخواني، موسيقي، نمايش و مانند آن جايز  مصلحتي ديده نمي

  نيست و از لحاظ شرعي منع شده  است.

  كيفيت آموزش زنان -3361

هاي مباح و مستحب و واجب بررسي شد. اما توجه به  مسأله آموزش زن با گونه
هاي  بعضي ضوابط در مراحل آموزش واجب است. اين ضوابط بايد بر پايه توجه به آموزه

اسالم، احكام، تعاليم و رويكردهاي آن و نيز باتوجه به سرشت وجودي زن شكل بگيرد 
  ط كلي آن چنين است.كه مراحل و ضواب

______________________ 

  .612، ص 2الدر المختار، ج  ردالمحتار علي -1
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  اولين مرحله آموزش -3362

سال است و در اين مدت  4اين مرحله بايد از سن پنج سالگي آغاز شود و مدت آن 
د. بنابر روايتي كه آموزد تا بتواند قرآن و كتب حديث و فقه را بخوان دختر خواندن را مي

از رسول خدا نقل شد و به شفا اجازه داد تا به حفصه نوشتن را بياموزد شرع مقدس 
اسالم نوشتن را براي زن مباح نموده است. در اين مرحله، دختران بايد مسايلي از اصول 
عقيده اسالمي مانند شهادتين و معناي آن را بياموزند و مقداري از قرآن و احاديث 

را حفظ نمايند و م واردي از فقه اسالمي نيز بياموزند تا نماز را درست به جاي  �پيامبر
آورند و هنگامي كه به سن نه سالگي رسيدند مواردي از آنچه مربوط به زنان است 

شوند و بايد حيض و احكام آن  بياموزند زيرا گاهي دختران در اين سن عادت ماهانه مي
داري بپردازند و شناختي  يري و تمرين برخي كارهاي خانهرا فرا گيرند و همچنين به فراگ

نسبي از مكه و مدينه و مقدساتي كه در آنهاست مانند كعبه و مسجدالحرام در مكه و 
هايي از  مسجدالنبي در مدينه به دست آورند. و مطالبي از سيره نبوي شريف و داستان

طه آنها را با مفاهيم ايمان فراگيرند اند و راب سيره صحابه و مجاهداتي كه در راه خدا داشته
و داستان كودكان و جواناني از اصحاب بزرگوار كه نمونه برجسته مفاهيم جهادي و 

  اند براي آنها گفته شود. اسالمي

  دومين مرحله آموزش -3363

شوند. اين  اند انتخاب مي در اين مرحله چند دختر كه مرحله پيشين را به پايان رسانده
ر ضوابط معين و مناسب براي انتخاب شمار اندكي از آنان است. در اين انتخاب بناب

ضوابط به صالحيت برگزيدگان و ميزان نياز به آنها پس از پايان اين مرحله، توجه 
  شود: سال است و شامل سه مرحله مي 6يا  5شود. مدت آموزش در اين مرحله  مي

د دانش تفسير، فقه و آموزش علوم شرعي با گسترش و وسعت بيشتر مانن يكم:
هايي كه در رأس آنها زبان عربي  حديث پيامبر با در نظر گرفتن و بررسي نيازها و بايسته

  هاي گوناگون آن است. با شاخه
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بخش دوم: توجه و بررسي آنچه برگزيدگان را براي كار در مرحله نخست آماده 
تدريس را در  بخشد كه آموزش علوم شريعت، اصول تربيت و كند و صالحيت مي مي

  خود جاي داده است.
اي است براي تخصص در هر يك  اي از علوم تجربي كه، مقدمه سوم: آموزش گزيده

هاي علوم مانند علوم پزشكي با آموزش مقدار الزم از علوم شريعت بدون  از شاخه
  گسترش آن به همان اندازه كه در رشته نخست نياز بود.

  سومين مرحله آموزش -3364

شوند كه مرحله دوم را با  مرحله نيز شمار اندكي از دختراني برگزيده مي براي اين
  اند. آموزش اين مرحله در دو مرحله است. ضوابط معين و پشت سر گذاشته

 گسترش علوم شرعي -1

گسترش علوم تجربي كه جامعه اسالمي به آن نيازمند است همراه با آموزش  -2
  شود. مواردي از علوم شرعي و آنچه به آن مربوط مي

مدت تدريس و آموزش در اين دو مرحله شش سال است. هدف مرحله اول آماده 
هاي آموزشي  نمودن متخصصاني در علوم شرعي و افرادي شايسته براي سرپرستي پست

گران و ارشادكنندگان براي مجالس و هدف از مرحله  ي دوم و نيز پرورش دعوت مرحله
ها مانند علوم  بي است كه در اين بخشدوم؛ آماده نمودن متخصصاني در علوم تجر

پزشكي، جراحي، زنان و زايمان و پرستاري درس بخوانند و همچنين آماده نمودن 
  باشد. آموزگاراني براي تدريس در مرحله دوم مي

  ضوابط آموزش دختران -3365

  يكم: جدايي بين پسران و دختران

سران باشد البته درباره مرحله آموزش به دختران بايد در تمامي اين مراحل به دور از پ
تواند انجام گيرد زيرا ورود به اين مرحله از پنج سالگي است و  اول با احتياط مشروع مي

كشد و آموزش اين دوره اغلب با رسيدن به نه سالگي يعني بلوغ تمام  سال طول مي 4
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ست به شود و دختر پيش از دوره حيض آموزشش را در اين مرحله به پايان رسانده ا مي
همين سبب گفته شده جدايي ميان پسر و دختر در اين مرحله همراه با احتياط مشروع 

  است.
اما جدايي ميان دختران و پسران در دو مرحله بعدي واجب است. زيرا دختر در نه 

شود و چون به مرحله دوم گام نهاد و هنوز داراي عادت ماهانه نشده بود  سالگي بالغ مي
عادت خواهد شد. در نتيجه همراهي با پسران براي او جايز نيست.  هنگام تحصيل داراي

خواستند كه روزي را براي مشخص نمايند تا در آن  �گفته شد كه زنان از رسول خدا
روز به تعليم و آموزش امور ديني به آنها بپردازد. و درباره علت درخواستشان گفت: 

اند و دانش و  شما بر ما پيشي جسته مردان در استفاده از محضر« »غلبنا عليك الرجال«
ما زماني شكننده و ناتوانيم و ياراي رويارويي با آنها را «شنوند و  امور ديني را از تو مي

  1».نداريم
هاي  و گوش دادن همراه مردان به دانش و آموختهو اگر براي آن زنان مجالست 

گاه اين سخنشان  نمود. آن ي ميشك آنها را به اين كار راهنماي جايز بود پيامبر بي �پيامبر

هم سخنانش را  �معنايي نداشت و پذيرفتني هم نبود. پيامبر »غلبنا عليك الرجال«
گويم شما  بياييد و پشت سر مردان بنشينيد و آنچه ميگفت:  نمود و به آنها مي انكار مي

زنان در  مردان مسلمان همراه با �رسد كه در زمان پيامبر هم بشنويد. و چنين به نظر مي
يك مجلس براي بحث و گفتگو مجالست ننموده باشند؛ زيرا مردان [در مجالس بحث] 

نشينند و اين برخالف ايستادن در صف نماز است زيرا در نماز  خواهند، مي گونه كه مي آن
هايي منظم  هيچ مزاحمت و آميزشي در صف مردان جلوتر و زنان پشت سرشان، بي

  ايستند. مي
دهي شود كه  اي سازمان است كالس درس اگر منظم باشد و به گونهبنابراين روشن 

هاي  هاي جلو بنشينند و از در ويژه خود به كالس وارد شوند و صندلي پسران در صندلي

______________________ 

  .134، ص 2البخاري به شرح العيني، ج  صحيح -1
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دختران پشت صندلي پسران باشد و فاصله مناسب ميان صندلي پسر و دختر رعايت شود 
توان  دهي مي ا اين نظم و سازمانو دختران نيز از دري كه ويژه آنهاست وارد شوند ب

آموزش پسر و دختر را با هم جايز دانست آن هم در زمان نياز مانند نبود اتاق كافي براي 
تدريس يا كمبود آموزگار براي تدريس كه در غير آن به فراهم نمودن وضعيت گفته شده 

  انجامد. نمي

  پوشيدن لباس شرعيدوم:  -3366

چنان باشد كه  گام خروج از خانه براي تحصيل شرعي آنلباس زنان و دختران بايد هن
بدنشان پيدا نباشد مگر آنچه شرع اي باشد كه اعضاي  از پيش گفته شد يعني به گونه

بر آنها » برهنگي«ي  اي نباشد كه، واژه آشكار شدن آن را مباح نموده است و به گونه
  صدق نمايد.

  سوم: زنان مسئول آموزش دختران باشند -3367

پردازد بايد زني باشد كه از نظر علمي و اخالق ديني  سي كه به آموزش دختران ميك
اشكال  شايستگي اين كار را داشته باشد. اگر زني نبود استفاد از مرد امين و پرهيزگار بي

شود.  است زيرا وجود مرد در جماعت زنان جزو خلوت حرام از ديدگاه شرع شمرده نمي
  دهد. ان مياحاديث زير اين امر را نش

از خانه خارج شد و پنداشت كه زنان همراه او بود  �در حالي كه بالل �الف) پيامبر
اند، بنابراين آنها را موعظه نمود و به صدقه  و پيام او را نشنيده نددر مسجد حاضر نبود

آن را با گوشه لباسش  �فرمان داد، زني گوشواره و انگشترش را تقديم كرد و بالل
  گرفت.

گفتند:  �روايت شده است: زنان به پيامبر �صحيح بخاري از ابوسعيد خدريب) در 
اند، پس خود، روزي را به ما  مردان در استفاده از محضر شما بر ما پيشي جسته«

چنين كرد و روز مشخصي را در هفته براي مالقات با آنان  �آن حضرت». اختصاص بده
  اخت.پرد تعيين كرد كه در آن روز به تعليم زنان مي
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هيچ زني با مرد نامحرمي خلوت «فرمود:  �ج) در صحيح مسلم آمده است كه پيامبر
و اگر «امام نووي در شرح اين حديث گفته است: ». نكند مگر محرمي همراه او باشد

حرام است برخالف آنكه اگر زنان با يك مرد گرد مردان با يك زن بيگانه گرد هم آيند، 
  ».هم آيند جايز است

  هارم: خروج از خانه با اجازه شوهر يا پدرچ -3368

اگر زن بخواهد براي فراگيري دانش از منزل بيرون برود بايد از شوهرش (اگر ازدواج 
  كرده) و يا بزرگترش همچون پدر (اگر ازدواج نكرده باشد) اجازه بگيرد.

  استفاده از راديو و تلويزيون و روزنامه و مجالت -3369

مانند راديو و تلويزيون كه در آنها درس، موعظه و سخنراني  هايي استفاده از رسانه
توان به وسيله آنها دانش را به ديگران انتقال داد و نيز انتشار  گردد و مي پخش مي

هاي علمي در موضوعات و علوم گوناگون ديني و دنيوي و توزيع آنها براي عموم  كتاب
آنها به آموزش آسان ممكن نيست و نيز  ها به ويژه براي دختراني كه دستيابي مردم و خانه

دختراني كه دستيابي به مراحل آموزش برايشان آسان است و حتي آناني كه به هيچ وجه 
نتوانند به آموزشگاه بروند واجب است و اين استمداد از وسايل ارتباط جمعي بايد 

پردازند و برمبناي روشي بررسي شده و منظم باشد و اهل علم و متخصصان به انجام آن ب
همه اين موارد در چهارچوب نشر دانش و انتقال آن به مردم و آموزش امور الزم ديني و 

  دنيوي به مردم جاي دارد.
  
  



 

  جستار پنجم:

  آزادي كار

  كار، فضيلت و جايگاه آن -3370

  خداوند متعال فرموده است:  -1

� # sŒÎ*sù ÏMuŠÅÒ è% äο4θ n=¢Á9 $# (#ρã� Ï± tFΡ $$sù ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# (#θäó tG ö/$# uρ  ÏΒ È≅ ôÒ sù «!$# (#ρ ã� ä.øŒ$# uρ 

©! $# # Z��ÏWx. ö/ä3 ‾=yè ©9 tβθ ßs Î=ø	 è? �  10 /جمعه[ال[  
در تفسير اين آيه آمده است: امر به انتشار در روي زمين براي اباحه است و معناي آن 
چنين است هرگاه از نماز فارغ شديد در روي زمين براي تجارت و كسب نيازهايتان 

ويد و فضل خدا را جست و جو كنيد يعني روزي او را از راه خريد و فروش پراكنده ش
عراك بن مالك وقتي نماز جمعه را به جاي آورد بر در مسجد ايستاد و گفت: بخواهيد. 

خداوندا! من دعوت تو را پاسخ دادم و فرض تو را به جا آوردم و در زمين راهي شدم، «
مند گردان چون تو بهترين  خود مرا بهره گونه كه فرمان دادي. پس از روزي همان
  1».دهندگان هستي روزي
  خداوند فرموده است: -2

� uθ èδ “Ï% ©! $# Ÿ≅ yè y_ ãΝä3s9 uÚ ö‘F{ $# Zωθ ä9 sŒ (#θ à±øΒ $$ sù ’ Îû $pκÈ: Ï.$uΖtΒ (#θè=ä. uρ ÏΒ  ÏµÏ% ø—Íh‘ ( 
Ïµ ø‹s9 Î)uρ â‘θ à± –Ψ9   ]15/ [ملك  � #$

زمين را هموار قرار داده تا بتوان بر آن  خداوند متعالدر تفسير اين آيه آمده است: 
ها گردش كنيد و در  هاي كوه ها و گذرگاه آرامش و استقرار يافت پس در اطراف آن و راه

در تفسير آلوسي  2جاي جاي آن با انجام انواع كسب و كار و تجارت رفت و آمد نماييد.
شود و در حديثي  به اين آيه براي مستحب بودن كسب و كار استدالل مي«آمده است: 

______________________ 

  .108، ص 18 ، تفسير القرطبي، ج9، ص 20تفسير رازي، ج  -1

  .215، ص 18، تفسير القرطبي، ج 397، ص 4تفسير ابن كثير، ج  -2
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خداوند بنده مؤمني را كه در حال انجام كار است «فرمود:  �شريف آمده است كه، پيامبر

θ#) �و امر در هر دو جاي آيه ». دوست دارد à± øΒ$$ sù ’ Îû $ pκÈ: Ï.$uΖtΒ (#θè=ä. uρ � 1».براي اباحه است  
  خداوند فرمود:  -3

� }§øŠ s9 öΝà6ø‹n=tã îy$ oΨ ã_ β r& (#θäótG ö; s? Wξ ôÒ sù  ÏiΒ öΝà6 În/ §‘ 4 !#sŒ Î*sù Ο çFôÒ sùr& ï∅ÏiΒ 

;M≈sù t� tã (#ρ ã� à2øŒ$$ sù ©!$# y‰ΨÏã Ì� yèô± yϑ ø9 $# ÏΘ#t� ysø9     ]198/ البقرة [                   � #$

گناهي بر شما نيست كه از بخشش پروردگار خود بخواهيد (و در ايام حج به «
سوي مزدلفه) روان شديد،  كسب و تجارت بپردازيد) و هنگامي كه از عرفات (به
  ».خدا را (با تهليل و تكبير) در نزد مشعرالحرام ياد كنيد
روايت شده عكاظ و  بدر تفسير اين آيه در صحيح بخاري آمده كه از ابن عباس

مجنه و ذوالمجاز بازارهاي مشهور زمان جاهليت بودند. وقتي كه اسالم آمد از تجارت در 
  نازل شد:آن خودداري كردند پس اين آيه 

� }§øŠ s9 öΝà6ø‹n=tã îy$ oΨ ã_ β r& (#θäótG ö; s? Wξ ôÒ sù  ÏiΒ öΝà6 În/ §‘ 4 !#sŒ Î*sù Ο çFôÒ sùr& ï∅ÏiΒ 

;M≈sù t� tã (#ρ ã� à2øŒ$$ sù ©!$# y‰ΨÏã Ì� yèô± yϑ ø9 $# ÏΘ#t� ysø9     ]198/ البقرة [                   � #$

  2يعني در موسم حج.
ن آيه سبب جواز تجارت در زمان حج براي اي«ابن عربي مالكي درباره اين آيه نوشته: 

  3.»حاجيان هنگام اداي مناسك حج است
چون خداوند به تنزيه و پاك نمودن حج «در تفسير قرطبي درباره اين آيه آمده است: 

از زشتي، فسق و جدال دستور فرمود تجارت را جايز نمود و فرمود گناهي بر شما نيست 
در قرآن به معناي تجارت آمده است. خداوند كه فضل خدا را بخواهيد و كسب فضل 

  متعال فرموده: 

______________________ 

  .15، ص 29تفسير آلوسي، ج  -1

  .288، ص 4صحيح البخاري به شرح العسقالني، ج  -2

  .135، ص 1احكام القرآن ابن عربي، ج  -3
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� # sŒÎ*sù ÏMuŠÅÒ è% äο 4θ n=¢Á9$# (#ρ ã�Ï±tFΡ $$sù ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# (#θäótG ö/ $# uρ  ÏΒ È≅ôÒsù «! $# �1    
  ]10/  ةمعاجل[  

4- � ¨β Î) y7−/ u‘ ÞΟ n=÷è tƒ y7‾Ρr& ãΠθ à) s? 4’ oΤ÷Šr&  ÏΒ Ä s\è=èO È≅ø‹©9 $# …çµ x	 óÁ ÏΡ uρ …çµ sWè=èOuρ ×πx	 Í←!$ sÛuρ 

z ÏiΒ t Ï% ©!$# y7yè tΒ 4 ª!$# uρ â‘Ïd‰ s) ãƒ Ÿ≅ø‹©9 $# u‘$ pκ̈]9 $# uρ 4 zΟ Î=tæ β r& ©9 çνθ ÝÁøt éB z>$ tG sù ö/ä3ø‹n=tæ ( 
(#ρ â t�ø% $$ sù $tΒ u� œ£uŠ s? z ÏΒ Èβ# u ö� à)ø9   ]20[مزمل /   �  4 #$

ه دو داند كه تو و گروهي از كساني كه باتو  هستند، نزديك ب پروردگارت مي«
پردازيد) و به  خوابيد و به عبادت مي سوم از شب يا نصف يا يك سوم آن را (نمي

كند.  داند و دقيقاً تعيين مي ميايستيد و خداست كه اوقات شب و روز را  نماز مي
توانيد (ساعات شب و روز را دقيقاً تعيين كنيد و) حساب  داند كه شما نمي او مي

شما تخفيف قائل شد و) بر شما بخشيد. پس آن آن را داشته باشيد. لذا (براي 
  ».مقدار از قرآن را (در نماز) بخوانيد كه برايتان ميسر است

روايت شده است كه  بدر تفسير رازي درباره اين آيه آمده است: از ابن عباس
ساقط شد و به صورت سنت درآمد اما  �اهللا وجوب نماز شب از اصحاب رسول«گفت: 

رض بر رسول خدا باقي ماند و خداوند حكمت نسخ آن را بيان نمود حكم آن، به عنوان ف
  و فرمود:

� zΝÎ= tæ βr& ãβθä3 u‹y™ Ο ä3ΖÏΒ 4yÌ ó÷£∆ � tβρã� yz# u uρ tβθç/ Î� ôØtƒ ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# tβθ äótG ö6tƒ ÏΒ 

È≅ ôÒsù «! $# � tβρ ã� yz# u uρ tβθ è=ÏG≈s) ãƒ ’ Îû È≅‹Î6y™ «!$# ( (#ρ ât� ø% $$ sù $ tΒ u�œ£uŠ s? çµ ÷ΖÏΒ �  

توانند نماز تهجد را به جا آورند و مسافرن و  زيرا بيماران به سبب بيماري نمي«
آوري هستند اگر در شب  جهانگردان كه در روز مشغول اعمال سخت و مشقت

  ».شود نخوابند سبب افزايش مشقت مي
هاي آيه اين است كه خداوند متعال ميان  از لطايف و نكته«رازي در ادامه آورده است: 

  1».هدان و مسافران براي كسب حالل برابري پديد آورده استمجا
______________________ 

  .413، ص 2تفسير قرطبي، ج  -1
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5- � $ uΖù=yè y_ uρ u‘$ pκ̈]9 $# $V©$ yètΒ �   / 11(النباء(  
  ».ايم؟ و روز را وقت تالش و كوشش زندگي نكرده«

شان از  يعني روز زمان كسب و كار است و مردم پيوسته براي كسب رزق و روزي
  2روند. جايي به جاي ديگر مي

هيچ شخصي «فرمود:  �در صحيح خود از مقدام روايت كرده كه پيامبر بخاري -6
از دسترنج خويش  �هرگز غذايي بهتر از دسترنج خود نخورده است و پيامبر خدا داود

بر اهميت اين حديث «ابن حجر عسقالني در توضيح اين حديث آورده است: ». خورد مي
رسانند،  ر آنچه ديگران به وي ميآورد ب دسترنج و برتري آنچه انسان خود به دست مي

به اين امر ـ يعني او فقط از دسترنج  �نمايد. فلسفه اختصاص حضرت داود اشاره مي
طور كه بخاري نيز در روايتي ديگر فرموده است ـ او جز از  خورد ـ همان خويش مي

ت خود به سبب عدم قدرخورد ـ به اين معنا نيست كه اكتفا به دسترنج  دسترنج خود نمي
است بلكه منظور اين است او بوده است زيرا او در زمين جانشين [و وارث نيكوكاران] 

بحث و  �روزي قدم برداشت. به همين سبب پيامبركه او تنها از راه بهتر در پي كسب 
  3».جريان او را به عنوان استدالل و الگويي براي بخش آغازين روايت قرار داده است

اي  اگر يكي از شما دسته«فرمود:  �ايت كرده كه پيامبررو �بخاري از ابوهريره -7
بهتر از آن است كه از كسي [چيزي را] هيزم را بر پشت خود حمل كند و بفروشد، 

بخاري ». بخواهد كه [معلوم نيست] آن را به او بدهد يا از دادن آن به وي خودداري نمايد
سوگند به كسي كه «فرمود:  �پيامبراين روايت را [با عبارتي ديگر] از ابوهريره آورده كه 

اي هيزم بر  جانم در دست اوست اگر يكي از شما ريسمانش را بر دارد و با آن دسته

                                                                                                                         

  .187، ص 30تفسير رازي، ج  -1

  .7، ص 3 تفسير آلوسي، ج -2

  .306و  303، صص 4البخاري به شرح العسقالني، ج  صحيح -3
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پشتش حمل كند [تا آن را بفروشد] بهتر از اين است كه از كسي درخواستي نمايد و  او 
  ».اش را برآورد يا رد نمايد خواسته

يانگر تشويق انسان براي استفاده از اين حديث ب«در شرح اين حديث آمده است: 
   1».دسترنج خود و كسب حالل است

كردند  خودشان كار مي �اصحاب پيامبر«روايت كرده است:  كبخاري از عايشه -8
گفت: كاش غسل  دادند پيامبر به آنها مي كردند بوي عرق مي و اگر به سبب كاري كه مي

گيري از دسترنج و  و بهره �بهاين حديث از بزرگواري و كرامت صحا 2».كرديد مي
  3».تواضع و فروتني آنان حكايت دارد

بهترين و «فرمود:  �اند كه پيامبر روايت كرده كابن ماجه و ابوداوود از عايشه -9
خورد از كسب و كار خودش است و همانا فرزند [و  ترين چيزي كه انسان مي حالل

  4».ثروت] وي نتيجه كسب و كارش است
خورد آن است كه  ترين چيزي كه انسان مي حالل«ث آمده است: در شرح اين حدي

شرعي باشد و از راه حرفه و تجارت و كشاورزي به دست آورده باشد و فرزند انسان نيز 
آيد و براي  شود زيرا آن فرزند به سبب ازدواج وي به دست مي جزو كسب او شمرده مي

  5».او جايز است كه از كسب فرزندش بخورد

______________________ 

  .49- 50، صص 9البخاري به شرح العيني، ج  صحيح -1

يعني آنها خود با » عمال أنفسهم �اهللا كأن أصحاب رسول«در معناي حديث و داللت آن آمده است:  -2

نمودند و براي نماز حاضر  ق ميكردند و عر كردند. آنها كار مي تجارت و كشاورزي، كسب روزي مي

كرديد اين  اگر غسل مي«فرمود:  به آنها مي �رسيد و پيامبر شدند در نتيجه بوي عرق آنها به مشام مي مي

  ».رفت بوي بد از بين مي

  .186، ص 11همان، ج  -3

  .444، ص 9، سنن ابوداوود، ج 723، ص 2سنن ابن ماجه، ج  -4

  .444، ص 9ود، ج عون المعبود به شرح سنن ابودا -5
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خداوندا! بر امت من در «فرمود:  �از صخر غامدي روايت كرده كه پيامبر ترمذي -10
تاجر بود و هرگاه كارواني را براي صخر » آنان بركت بيفزاصبح آغاز كار و در تجارت 

  1».اش افزايش يافت فرستاد پس ثروتمند شد و دارايي فرستاد در آغاز روز مي تجارت مي

  آموزش صنايع مستحب است -3378

  د متعال درباره داوود نبي فرموده است: خداون

� ô‰ s)s9 uρ $oΨ ÷� s?# u yŠ…ãρ# yŠ $ ¨ΖÏΒ Wξ ôÒsù ( ãΑ$t7Éf≈tƒ ’ Î1 Íiρr& …çµ yè tΒ u� ö�©Ü9 $# uρ ( $̈Ψ s9 r&uρ çµ s9 y‰ƒÏ‰ ptø: $# 
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ها و پرندگان  ما به داود از جانب خود فضيلت بزرگي بخشيديم. (از جمله به كوه«

ها! و اي پرندگان! با او (در تسبيح و تقديس خدا)  دستور داديم كه) اي كوه
سازي  آواز شويد. همچنين آهن را (همچون موم) براي او نرم كرديم (تا در زره هم

هاي كامل و فراخ  تن آن نداشته باشد) * (ما به او دستور داديم) كه زرهنياز به تاف
هاي آنها) را به اندازه و متناسب كن و كار شايسته انجام  ها (حلقه بساز و بافته

دهيد (و ساخته و پرداخته كسي،  بينم آنچه را كه انجام مي دهيد. چرا كه من مي
  ».ماند) حساب و كتاب نمي بي

ها اشاره  اين آيه بر آگاهي اهل فضل از صنعت«تفسير آيه گفته است:  امام قرطبي در
نموده و اشتغال به آن، جايگاه و مقام آنها را كاهش نداده حتي به افزايش فضل آنها 

  گردد.  نيازي از ديگران مي انجاميده، زيرا اين كار موجب تواضع و بي

� βr& ö≅ uΗùå $# ;M≈tó Î7≈y™ � و كامل و نقص  هايي بي يعني زره� ö‘Ïd‰ s% uρ ’ Îû ÏŠ÷�œ£9 و السرد  � #$
  2به اندازه درست و مشخص.» هاي زره ساختن حلقه«يعني 

______________________ 
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  متعال فرموده است:خداوند 

� çµ≈oΨ ÷Κ‾=tæ uρ sπ yè÷Ψ |¹ <¨θ ç7s9 öΝà6 ©9 Νä3oΨ ÅÁ ós çG Ï9 .ÏiΒ öΝä3 Å™ù' t/ ( ö≅ yγsù öΝçFΡ r& tβρ ã� Å3≈x© �    
  ]80انبيا / [  

sπ �معناي  yè÷Ψ |¹ <¨θ ç7s9 öΝà6 يعني صنعت ساختن زره و استفاده از آن. قرطبي در  � 9©
اين آيه در بكارگيري صنايع يك اصل است و خداوند از «تفسير اين آيه آورده است: 

  1».ساخته است داوود سخن به ميان آورده كه زره مي

  نمايد كار، حق انسان مسلمان است و شرع بر انجام آن تشويق مي -3379

كه ذكر گرديد و آنچه علما در تفسير  �آن كريم و سنت مطهر پيامبراز نصوص قر
شود كه كار نه تنها مباح است، بلكه مندوب  اند استنباط مي خود از كتاب و سنت گفته

نمايد،  گردد و شرع بر انجام دادن آن تشويق مي است و سبب كرامت و فضيلت مي
ع كارهاي جايز شرعي مانند تجارت، توانند انوا همچنين حقي از حقوق افراد است كه مي

كشاورزي، صنعت و كارهاي دستي را تمرين كنند و به سبب آن حق آزادي سفر را به 
  اطراف و اكناف كشور حتي خروج و بازگشت به آن را دارند.

  ميزان مشروعيت كار -3380

كار كردن مباح است و چنانچه براي رفع نياز باشد مستحب است و اگر هدف كسي 
سب درآمد انجام فريضه حج يا ياري نيازمندان و يا راهي براي به دست آوردن نفقه از ك

واجب مانند نفقه همسر و پدر و مادر يا فرزندان يا براي جلوگيري از گدايي و 
درخواست از ديگران براي خود يا ديگري باشد ـ در صورت توانايي انجام كار بر او 

  واجب است.

______________________ 
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  حق آزادي است حق كار كردن مستلزم -3381

[گفته شد] كار كردن حق انسان است و شرع اين حق را به او داده و بر ا نجام آن 
گونه كه اجبار او نيز جايز نيست و  تشويق نموده است و منع او از كار، جايز نيست همان

اصل بر اين است كه هر كس حقوقي دارد كه، در انجام دادن يا رها كردنش مختار است؛ 
نسان ناچار باشد با اجازه ديگري كار را ترك يا انجام دهد ـ گرچه اين ديگري زيرا اگر ا

معناست. آيات و احاديثي  حاكم باشد ـ در اين صورت داشتن حق آزادي براي انسان بي
كه آورديم درستي سخن ما را تأكيد كرده و اشاره و تمجيد آنها به فضيلت كار و تشويق 

ن آن است. با اين وصف، منع يا اجبار هر كس بر كار بر آن بيانگر مباح و مندوب بود
سازد اما با وجود اصل حق كار و  جايز نيست. چون شرع [انسان] را بر انجام كار ملزم مي

اي از كار كردن منع يا بر انجام آن مجبور  آزادي، گاهي انسان به سبب وجود عارضه
  پردازيم. شود كه در زير به توضيح آن مي مي

  انسان از كار و يا اجبار به آنمنع  -3382

گونه كه آن را  تواند همان اصل اين است كه انسان حق آزادي كار دارد. بنابراين مي
ي ضرر رساندن به ديگران شود او را از  دهد، ترك نمايد. و اگر آن كار وسيله انجام مي

ايي و فروش كنند؛ مانند كار محتكران و مشاركت آنها در خريد مواد غذ انجام آن منع مي
نمايند. و نيز وقتي كاري مقدمه انجام واجبي باشد كه بر عهده  به قيمتي كه بر آن اتفاق مي

شود مانند مرد كاسبي كه بايد نفقه خانواده خود و پدر  انسان است مجبور به انجام آن مي
ما و مادر فقيرش را بپردازد و يا كار او تأمين كننده مصلحتي عام باشد به همين سبب عل

ها و صنايع را ـ وقتي كه از انجام كار  اند: بر حاكم جايز است كه صاحبان حرفه گفته
» اجرت المثل«امتناع ورزند و در ميان مردم به كار و حرفه آنها نياز باشد ـ با پرداخت 

  1مجبور به كار نمايد.
  

______________________ 
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  حكمت مشروعيت كار و شرايط آن -3383

سان و دستيابي به مايحتاج زندگي خود و اصل در حكمت مشروعيت كار، رفع نياز ان
افراد تحت تكفل او و نيز برآوردن نيازهاي جامعه به كار و كاالهاي گوناگون است. 

تواند براي  هدف از كار انسان مسلمان هميشه به دست آوردن ابزار زندگي نيست بلكه مي
و جهاد در راه كسب پاداش از خداوند متعال باشد مانند آموزش مسايل ديني به ديگران 

دريافت پاداش مادي. اما مشروط كار براي اينكه مباح، جايز، مستحب يا واجب  خدا بي
باشد، در قوانين شريعت اسالمي اين است كه، مشروع باشد و مهم نيست كه آن، كار 

  دستي يا ابزاري يا كشاورزي يا صنعتي و يا تجاري باشد.

  زن و آزادي كار -3384

اين است كه انسان اسباب و شد حكمت مشروعيت كار مشروع،  چنان كه قبالً گفته
وسايل زندگي، مانند خوراك، پوشاك، مسكن و ... برايش فراهم گردد و اگر همه اين 

ها براي انسان فراهم شود، كار كردن مباح خواهد بود و براي افزايش درآمد  نيازمندي
  و واجبات زندگي خود رفاه دارد.تواند كار كند يا نكند چون به اندازه رفع نيازها  مي

اش بر عهده اوست و  زن چه ثروتمند باشد چه فقير در صورت توانايي شوهرش نفقه
در صورت عدم توانايي شوهرش چنانچه خود ثروتي نداشته باشد نفقه او بر عهده پدر 

باشد [يعني در هر حال] هزينه مخارج  يا برادر يا هر كس كه ملزم به نفقه وي است، مي
  زندگي او تأمين شده است اما كار كردن زن نيز مباح است.

  كار مباح نبايد مزاحم تكاليف زن شود  -3385

كار زن براي كسب روزي مباح است اما اين مباح نبايد براي واجبات او مزاحمت 
تر و مؤكدتر است و حتي اين مباح نبايد  ايجاد كند. زيرا كار واجب از كار مباح، مقدم

ات مزاحمت ايجاد نمايد. از آن جايي كه رسيدگي به كارهاي خانه، نيازهاي براي مستحب
زندگي زناشويي، رعايت حقوق شوهر، پرداختن به مسايل فرزندان، تربيت و خدمت به 

اند و زن براي  آنها بر عهده و تكليف زن است و اين تكاليف بسيار فراوان و خسته كننده
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تواند بيرون از خانه به انجام كار مباح خود  ب نميانجام آنها به فراغت نياز دارد اغل
كند. و از آن جايي كه اصول  بپردازد و در اين تكاليف اگر نگوييم اهمال، كوتاهي مي

دهد، حقوق انسان براي تكاليف وي مزاحمت پديد آورد پس  حقوق و تكاليف اجازه نمي
  اد كند.جايز نيست كه، اين مباح براي تكاليف زن در خانه مزاحت ايج

  منع زن از كار در بيرون خانه، اصل است -3386

زيرا كار بيرون از خانه براساس آنچه گفتيم كار بيرون از خانه براي زن ممنوع است 
رساند و ايجاد مزاحمت كار مباح براي كار  به انجام كار خانه كه واجب است صدمه مي

نيست و چون اغلب كار بيرون اي كه در انجام آن آسيب وارد كند، جايز  واجب به شيوه
بر ممنوعيت آن است زيرا [در اين رساند، اصل  از خانه به تكاليف زن صدمه و آسيب مي

شود و به [استثناها و] امور  افتد، توجه مي گونه مسايل] به آنچه اغلب و بيشتر اتفاق مي
ر وقتي پيش شود، همه موارد مذكو كه توضيح داده ميالبته همچنان شود.  نادر توجهي نمي

  آيد كه ضرورتي براي كار بيرون از خانه وجود نداشته باشد. مي

  اعتراض يكم -3387

شود كه اگر زني بخواهد بيرون از خانه به انجام كار  گاهي اين اعتراض مطرح مي
مشروع بپردازد و كارگري بگيرد تا به جاي او به كار خانه، حضانت كودكان و تربيت آنان 

  هم] كار در حق اين زن همچنان ممنوع است؟ بپردازد آيا [باز
كار در بيرون از خانه ناچار نباشد، پاسخ اين است كه تا زماني كه زن به انجام 

او را از ارتكاب ممنوعيت آن در حق او به قوت خود باقي است و استخدام خدمتكار، 
او دور چنين ممنوعي معاف نكرده و صدمه به وظايف منزل را نيز [به دو دليل] از 

سازد، اول آنكه چون پرورش و تربيت كودكان به عهده مادر است دستيابي آنان به  نمي
گونه  آيد و دوم آنكه از سخن معترض، اين عطوفت و مهر مادري با كارگر به دست نمي

شود كه او ارزش و اهميتي براي زنان خدمتكار قايل نيست و از نظر او  استنباط مي
كنند، ارزش كمتري  و از زنان ديگري كه در خارج خانه كار ميشايسته احترام نيستند 
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دارند. چنين ديدگاهي درست نيست؛ زيرا زماني كه ما درباره منع كار زن در خارج از 
گوييم اين سخن حكمي كلي است كه همه زنان خدمتكار و غيرخدمتكار  خانه سخن مي

براي زنان خدمتكار جايز و گيرد. پس چگونه است كه كار خارج از خانه  را در بر مي
شود در  براي ديگر زنان حرام است؟ و به زنان خدمتكار اجازه كار خارج از خانه داده مي

گردد؟ آيا اين از نوع ارتكاب به دو گناه براي  حالي كه براي زنان غيرخدمتكار حرام مي
  رهايي از يك گناه نيست؟ و واضح است كه جايز نيست.

  اعتراض دوم -3388

كسي اعتراض كند چنانچه زني ازدواج نكرده و مسئوليت كارهاي خانه را به عهده اگر 
  شود يا نه؟ نداشته باشد، آيا باز هم از كار در خارج خانه منع مي

پاسخ، مثبت است زيرا نفقه او اگر فقير باشد به عهده پدرش و اگر پدر نداشته باشد، 
عهده اوست. در نتيجه به كار كردن  اش بر بر عهده ولي شرعي او يا كسي است كه نفقه

تر است زيرا در هر حال مخارج او  نيازي ندارد و ماندن در خانه براي او بهتر و سالم
ر صورت عدم توجيه شرعي براي خروج، او را به ماندن در خانه تأمين است و شرع د

  خواند. تشويق و فرا مي

  اعتراض سوم -3389

باشد و  هشوهر ندارد تا حقي بر او داشت كهو اگر اين اعتراض مطرح شود زني 
پس چرا از كودكاني هم ندارد كه ناچار به مراقبت از آنها باشد كار براي او مباح است، 

  گردد؟ انجام امر مباح منع مي
و مستحب اين است كه در خانه بماند و بدون پاسخ: از نظر شرعي براي زن مطلوب 

هاي بيرون از خانه سپري نكند.  ديگر برنامهضرورت و نياز، وقت خويش را براي كار و 
همچنين او موظف به خدمت به والدينش است اين خدمت اگر نگوييم واجب است براي 

يعني خدمت به پدر و مادر بر اشتغال به كار مباح در خارج شود  او مستحب شمرده مي
ه را بياموزد تا خانه مقدم است و همچنين او پيش از ازدواج بايد كيفيت اداره كارهاي خان
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در انجام آنها مهارت پيدا كند و اين به تكرار بسيار نياز دارد و نبايد در آن غفلت كند يا 
بايست براي  را به تأخير بيندازند. زيرا هر آن ممكن است به خانه بخت برود و ميآن 

داري و انجام آن آماده شود و آن جزو وظايف  زندگي زناشويي و مهارت در امور خانه
داري بر كار بيرون از خانه كه  هاي خانه گمان مهارت آيد و بي زندگي زناشويي به شمار مي

شود كه زن به كار بيرون از  مستحب است مقدم است. البته همه اين مطالب زماني بيان مي
ها،  خانه ناچار نباشد اما اگر ضرورتي براي كار بيرون از خانه وجود داشته باشد ضرورت

  د را دارند كه در جستار بعدي بيان خواهد شد.احكام خاص خو

  تواند بيرون از خانه كار كند زن هنگام ضرورت مي -3390

اصل در كار بيرون از خانه، براي زن منع است. اما هرگاه ضرورت اقتضا كند كه زن از 
اش را برآورده سازد، استثنائاً جايز است زيرا  مشروع نيازهاي زندگيراه كار مباح 

گرداند و از قواعد ثابت در شريعت اسالمي است و  كارهاي حرام را مباح مي 1ها ضرورت
هيچ اختالفي درباره آن وجود ندارد. مواردي كه در قرآن و سنت درباره كار زن بيرون از 

  خانه هنگام ضرورت و نياز آمده، چنين است:

 آياتي از قرآن كه درباره كار زن بيرون از خانه هنگام ضرورت، -3391

  آورده شده است

  فرمايد: خداوند متعال مي
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______________________ 

ها موجب  باشد و به اين معناست كه ضرورت مي» الضررورات تبيح المحظورات«و اين براساس قاعده  -1

شدن امور حرام در حالت اضطرار ميشوند ولي به مقداري كه رفع حرج شود و سركشي مباح و جايز 

  وتعدي نداشته باشد. مترجم.
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’ ÎoΤÎ) !$ yϑÏ9 |Mø9 t“Ρ r& ¥’ n<Î) ôÏΒ 9�ö� yz ×��É) sù �    / 24-23[قصص[    

مردمان زيادي را ديد كه بر آن گرد  دين رسيدم و هنگامي كه به (چاه) آب«
تر دو زني را ديد كه  كنند و آن طرف اند و چهارپايان خود را سيراب مي آمده

» كنيد؟ شما دو نفر چه كار مي«پايند [موسي] گفت:  گوسفندان خويش را مي
دهيم تا  مان را آب نمي سالي است. ما گوسفندان پدر ما پيرمرد كهن«گفتند: 

(موسي دلش به حال آنان » برگردانندچوپانان [همگي، گوسفندان خود را] 
كرد. سپس به زير سايه (درختي) رفت؛ و ان را سيراب سوخت و) گوسفندان ايش

عرضه داشت: پروردگارا! من نيازمند هر آن چيزي هستم كه برايم حواله و روانه 
  ».فرمايي

$ �در تفسير اين آيه آمده است:  £ϑ s9 uρ yŠu‘uρ u !$ tΒ š t ô‰ tΒ � به  �يعني زماني كه موسي
  كردند.  ب ميآب مدين رسيد كه با آن آب [حيوانات، را سيرا

� y‰ ỳ uρ Ïµ ø‹n=tã Zπ ¨Βé& š∅ ÏiΒ Ä¨$ ¨Ψ9 يعني بر لـب چـاه گـروه بسـياري از مـردم را ديـد.        � #$

﴿y‰y_ uρ uρ  ÏΒ ãΝÎγÏΡρ ßŠ﴾  تـر از آن مـردم.    يعني در محلي پـايين� ÷s? r& t� øΒ$# Èβ# yŠρ ä‹ s? �   يعنـي

ردم نياميزنـد.  كردند تـا بـا گوسـفندان مـ     موسي دو زن را ديد كه گوسفندانشان را دور مي

﴿tΑ$ s% $ tΒ $ yϑä3ç7ôÜ yz﴾  :كنيـد؟  شما اين جـا چـه مـي   «موسي به آنها گفت «� $ tG s9$ s% Ÿω ’ Å+ ó¡ nΣ 

4 ®L ym u‘Ï‰ óÁ ãƒ â !$ tã Ìh�9 $# ( $ tΡθ ç/ r& uρ Ó‡ ø‹x© ×��Î7Ÿ2 �   دهـيم تـا    گفتند: ما گوسـفندانمان را آب نمـي
ـ  را مـا تـوان بـدني آنهـا را     مردم گوسفندان خود را آب دهند و جا براي ما خالي شود. زي

’4 �آمديم.  نداريم و اگر پدرمان ضعيف و ناتوان نبود به اين جا نمي s+ |¡ sù $ yϑßγs9 �   هنگـامي
سخنان آنها را شنيد گوسفندانشان را سيراب كرد و با آن مردم رقابت نمود  �كه موسي

  1».و [آن دختران] پيش از وقت هميشگي و معمول به نزد پدر بازگشتند
______________________ 

  .60-59، صص 20، تفسير آلوسي، ج 239، ص 24تفسير الرازي، ج  -1



    

  183  سالم سكونت داردكه در داراإل حقوق زن مسلمانيبخش دوم: 
  

به دخترانش اجازه داده بود تا  �استدالل به اين آيات اين است كه شعيب دليل
گوسفندان را بيرون از خانه و از چاه مدين، سيراب نمايند زيرا خود از سيراب نمودن 
گوسفندان ناتوان بود و به سبب ضرورت براي او مباح گشته كه به دخترانش اجازه دهد، 

اگر پرسيده شود در زمينه تفسير اين آيه گفته است: اين كار را انجام دهند. امام رازي 
كه دخترانش براي سيراب كردن راضي شود  �چگونه جايز است پيابمري چون شعيب

  گوسفندان بروند؟
اي نيز در انجام كار  پيامبر است، هيچ مفسده �پاسخ اين است كه اگر شعيب

ردم نسبت به يكديگر و كند اما جوانمردي م زيرا دين آن را منع نميدخترانش نيست. 
  1وضعيت باديه [نشينان] با شهر متفاوت است. به ويژه اگر وضعيت ضروري باشد.

پسري نداشته  �در حالت ضرورت بوده است زيرا شعيبدر واقع، انجام اين كار 
پس ناچار بود دخترانش را براي انجام اين كار كه گوسفندان را به جاي او سيراب كند 

زيرا كند.  داستان روشن ميپسري نداشت ادامه  �را كه شعيب بفرستد و اين نكته
هنگامي كه دختران برگشتند و پدر را از اتفاقات پيش آمده خبر كردند. او يكي از دختران 

  اش بياورد. خداوند فرموده است:  فرستاد تا او را به خانه �را دنبال موسي

� çµ ø? u !$mg mi $ yϑßγ1y‰ ÷n Î)  Å´ ôϑ s? ’n? tã & !$uŠós ÏFó™$# ôMs9$ s% āχ Î) ’ Î1 r& x8θ ããô‰ tƒ 

š� tƒÌ“ ôf u‹Ï9 t�ô_ r& $tΒ |Mø‹s) y™ $oΨ s9 �  ] / 25قصص[  
داشت به پيش او آمد و  يكي از آن دو (دختر) كه با نهايت حيا گام بر مي«

كند تا پاداش اينكه [گوسفندان] ما را آب  پدرم از تو دعوت مي«گفت: 
  ».اي، به تو بدهد داده
فرستاد.  بود وي را به جاي دخترش مي كس ديگري جز دختران مي �اگر نزد شعيب

بر اينكه شعيب ناچار بود، براي سيراب كردن گوسفندان كنند،  همه اينها داللت مي
  دخترانش را بفرستد.

______________________ 

  .238، ص 24تفسير الرازي، ج  -1
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  نمايد بر كار بيرون از خانه هنگام ضرورت امر مي �سنت پيامبر -3392

زبير با من «روايت كرده است:  �بكردختر ابو كامام بخاري در صحيح خود از اسما،
ازدواج كرد در حالي كه بر روي زمين، ثروت و نوكر و خدمتكار نداشت و جز شتري 

دادم و آب از  آبكش و يك اسب، سرمايه ديگري جمع نكرده بود. من به اسبش علوفه مي
راي كردم. اما خوب بلد نبودم، نان بپزم. ب كشيدم و آرد الك شده را خمير مي چاه مي

پختند آنها زنان صادقي بودند.  ام كه از انصار بودند آن را براي من مي همين، زنان همسايه
به او واگذار كرده بود روي  �كه پيامبر �ها را از زمين زبير روزي در حالي كه هسته

مرا صدا زد و با  �و گروهي انصار برخورد كردم. پيامبر �كردم، به پيامبر سرم حمل مي
را متوقف كرد تا مرا بر پشت آن شتر سوار كند. من شرم داشتم كه با آن  بخ شترش بخ

ترين مردم بود. پس  مردان رهسپار شوم و زبير و غيرتش را به ياد آوردم و او باغيرت
كنم رفت. هنگامي كه نزد زبير بازگشتم داستان را تعريف  دانست كه من شرم مي �پيامبر

 �ديد كه، بر روي سرم هسته بود و گروهي اصحاب مرا در حالي �كردم و گفتم: پيامبر
همراه او بدند. پس شترش را متوقف نمود تا سوار شوم. من شرم نمودم و غيرت تو را به 

شدنت با او برايم گفت: سوگند به خدا، حمل خرما بر سرت از سوار  �ياد آوردم. زبير
سواري را  م فرستاد تا اسبتر است. بنابراين از آن به بعد ابوبكر خدمتكاري را نزد سخت

  1».به من ياد دهد
، در شكيبايي بر اين �دختر ابوبكر كدر شرح اين حديث آمده است: انگيزه أسما،

كارهاي سخت كه در حديث آمده است و سكوت شوهر و پدرش بر آن كار، مشغول 
زيرا  داد به آنها دستور مي �بودن شوهر و پدرش به جهاد و كارهاي ديگري بود كه پيامبر

پرداخت، نداشت و نيز توانايي استخدام  وقت انجام كارهايي را كه اسما به آن مي �زبير
خدمتكار و برده را نداشت كه اين كارها را برايش انجام دهند و در نتيجه كار تماماً به 
همسرش واگذار شده بود و او رنج كارهاي خانه، ساكنان آن، زحمت نگهداري اسب، 

______________________ 

  .319-320، صص 97الباري به شرح صحيح البخاري، ابن حجر عسقالني، ج  فتح -1



    

  185  سالم سكونت داردكه در داراإل حقوق زن مسلمانيبخش دوم: 
  

كرد تا زبير براي كارهايي كه به پيروزي اسالم و  آن را تحمل مي حمل ميوه و مانند
  انجامد، وقت داشته باشد. مي �اجراي دستورات پيامبر

همچنين عرف مردم در آن زمان، كمك همسران را به شوهر زشت و ناپسند 
دانست و با استدالل به ا ين حديث زن موظف به انجام همه خدماتي است كه مرد به  نمي
  از دارد.آن ني

انجام  كاما جمهور علما كارهايي را كه أسماامام ابوثور نيز به همين معتقد است. 
انجام داده، بر او واجب نبوده  كاند و معتقدند كاري كه أسما داده، بر سنت حمل نموده

بر من روشن است كه اين واقعه و امثال آن، براي «است. ابن حجر عسقالني گفته است: 
. پس حكم آن به كساني كه در حالتي مانند أسما نيستند سرايت، حالت ضرورت است

  1شود. داده نمي
  

از حال او و سكوتش، دليل روشني بر  �و همچنين آگاهي پيامبر كداستان أسما
گونه كه براي من  نيز ـ اين كجواز كار زن، در هنگام ضرورت است. البته كار اسما

فرسا بود اما به تكليف و وظايف  و طاقت [زيدان] آشكار گرديد ـ هر چند برايش سخت
رسيد براي نمونه به آن علوفه و  رساند. زيرا او به اسب زبير هم مي او در خانه آسيبي نمي

گونه كه به روشني در روايت امام مسلم به اين داستان اشاره شده و ابن  داد، همان آب مي
من كارهاي خانه «شده است: حجر عسقالني نيز آن را آورده است. در روايت مسلم گفته 

تر از تيمار و نگهداري اسب نبود. من  كدام سخت دادم، براي من هيچ زبير را انجام مي
  2».آمدم كردم و از عهده اين كار [به خوبي] بر مي براي آن [از بيرون خانه] علوفه جمع مي

ه اينها داد و هم بيرون از خانه انجام مي كآوري علف كار ديگري بود كه اسما، جمع
داريش  داد، آسيبي به وظايف خانه با رضايت شوهرش بود حتي كارهايي كه انجام مي

  ».دادم من كارهاي خانه زبير را انجام مي«گفته است:  كرساند. به سبب اينكه اسما نمي

______________________ 
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  هاي ضرورت كار بيرون از خانه حالت -3395

نيز آنچه در سنت با قياس بر حالت ضرورتي كه در قرآن درباره دختران شعيب و 
آمده، هرگونه حالت ضرورت ديگري كه زن ناچار به انجام كار  كدرباره داستان أسما،

گردد و اگر زن فرزندان يتيمي داشته باشد  بيرون از خانه باشد، بر اين دو حالت قياس مي
المال به آنها نرسد، براي او جايز است  و سرپرستي هم نداشته باشند و چيزي هم از بيت

فروشد، كار كند و روزي به دست  سازد و در خارج از خانه مي وسايلي كه در خانه مي با
گانه و زنانه در خانه تا در  هاي بچه آورد. مانند پختن نان و يا بافتن پشم و يا دوختن لباس

  بازار بفروشد و جايز است كه براي انجام اين كارها از خانه بيرون رود.

  شوند گيري مي ود، اندازهها با معيار خ ضرورت -3396

چنانچه كار زن بيرون از خانه ضروري باشد، چنين وضعيتي با معيار خود سنجيده 
شود. يعني كار در خارج از خانه تا زماني جايز است كه ضرورت باشد و چون  مي

گردد. پس زني كه زندگي خود و فرزندش با كار  ضرورت تمام شد آن هم ممنوع مي
ها بالغ شدند و قدرت كسب و كار  گردد، هرگاه بچه ه و نابسامان ميخارج از منزل، آشفت

يافتند، ديگر ضرورتي براي كار زن در بيرون از خانه وجود ندارد. زيرا نفقه و مخارج آنها 
اند بر عهده خودشان است. همچنين نفقه زن به سبب اينكه مادر  در حالي كه بزرگ شده

  گردد. آنهاست، بر فرزندان واجب مي

  تواند به عنوان جهاد در راه خدا بيرون از خانه كار كند زن مي -3397

گونه كه جايز است زن بيرون از خانه در حالت ضرورت كار كند، جايز است كه  همان
نه براي خود و رفع نيازهايش، بلكه براي شركت در جهاد و ياري رزمندگان از خانه 

تواند  ها و نيز كارهايي كه مي درمان زخمي تواند، براي آب دادن، خارج شود، بنابراين مي
انجام دهد و رزمندگان به آن نياز دارند، همراه آنها به ميدان جنگ برود. حديثي كه امام 

كند.  بخاري در صحيح خود از ربيع، دختر معوذ، روايت نموده بر جواز اين كار اشاره مي



    

  187  سالم سكونت داردكه در داراإل حقوق زن مسلمانيبخش دوم: 
  

رسانديم و  جنگجويان آب مي بوديم به �ما همراه پيامبر«ربيع، دختر معوذ گفته است: 
  1».فرستاديم كرديم و كشتگان را به مدينه مي ها را درمان مي زخمي

َكانَ رسولُ اهللاِ صلَّى اهللاُ علَيه وسلَّم يغْزُو ِبأُم سلَيمٍ ونسوةٍ «عنْ أََنسِ بنِ مالك، َقالَ: [
قسإِذَا غَزَا، فَي هعارِ منَ اْلأَنْصىمرْحاوِينَ اْلجديو ،اءينَ الْم«.[  

نمود در  جهاد مي �پيامبر«روايت شده كه گفته:  �الكدر صحيح مسلم از انس بن م
رساندند  كردند و به سربازان آب مي زناني از انصار او را همراهي ميو  ام سليم حالي كه
اي از جهاد در راه خداست  گمان اين كار زنان، نمونه بي 2».كردند ها را درمان مي و زخمي

  و ممنوع نيست حتي در مواقعي بر زن فرض عين خواهد بود.

  ها را بيرون از ميدان جنگ درمان كند تواند زخمي زن مي -3398

جايز است كه هنگام ضرورت، زن، بيماران را بيرون از خانه و بيرون از ميدان جنگ 
در جنگ خندق،  بسعدبن معاذدرمان نمايد. دليل جواز اين كار اين است كه وقتي 

او را به چادر رفيده كه در مسجد است ببريد تا او را از «فرمود:  �تير خورد. پيامبر
كرد و خود را  ها را درمان مي سلم بود كه زخميزني از انصار يا ا كرفيده». نزديك ببيند

  3».شدند، كرده بود وقف خدمت به مسلماناني كه زخمي يا مجروح مي
او زني از أسلم بود. «ابن عبدالبر در شرح حال رفيده آمده است: » عاباالستي«در 

را به چادر او در مسجد خود برد تا او را از نزديك معاينه  بسعدبن معاذ صپيامبر
كرد و خود را وقف [خدمت به] مسلماناني كه  ها را درمان مي كند و او زني بود كه زخمي

  4».ديدند، نموده بود آسيب مي

______________________ 
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ا اشتغال زن به كارهايي كه در آن تخصص دارد، بيرون از خانه آي -3399

  جايز است؟

شود كه اگر زن شغل معيني داشت كه زنان ديگر به خوبي او  ميحال اين سؤال مطرح 
  تواند آن را بيرون از خانه انجام دهد؟ آمدند، آيا مي از انجام آن بر نمي

يا اگر شوهر نداشته باشد و ولي به او اجازه بدهد اگر شوهر داشته باشد و شوهرش 
اش بيرون  به او اجازه بدهد و نيز سببي توجيه كننده براي انجام حرفهاش  شرعي و قانوني

براي نمونه اگر نياز و مصلحتي شديد از خانه داشته باشد پاسخ اين سؤال مثبت است. 
ناچار باشد خود و فرزندانش يا براي گذران زندگي براي انجام كارش وجود داشته باشد 

، زنان ماما و ختنه كننده كارشان �بيرون از خانه كار كند جايز است. زيرا در زمان پيامبر
كردند، انجام  اي كه دخترانشان را ختنه مي را بيرون از خانه، يعني در خانه زن زائو يا خانه

، كدادند و هيچ انكار و اختالفي هم در اين باره وجود ندارد. در شرح حال خديجه مي
بود و در شرح حال  كآمده است كه ماماي او، سلما، كنيز صفيه �همسر رسول خدا

، زن ابورافع بود و ابورافع �آمده است: ماماي او سلما، كنيز پيامبر �هيم، پسر پيامبرابرا
» أشمی«نمود ـ گفت:  ـ كه دختران را ختنه مي كبه ام عطيه �تولد ابراهيم را به پيامبر

أحظی نه أسری للوجه و إف«روي نكن)  (در بريدن زياده» التنهکی«كن) و  (به اندازه كوتاه
  1».آيندتر است شود و براي شوهر خوش (زيرا اين كار باعث زيبايي چهره مي» عندالزوج

ها ـ  ي انصاري و پرداختنش به درمان زخمي دليل جواز اين كارها قياس به كار رفيده
چادرش در مسجد است، زيرا اين كار هم براي  دركه ظاهراً در اين كار مهارت داشت ـ 

تر بود. كار رفيده با آگاهي و اطالع پيامبر  تر و در دسترس ها راحت او، و هم براي زخمي
را به چادر او براي درمان  بگرفت و پيامبر آشكارا اجازه داد تا سعدبن معاذ انجام مي

  كند. انه اشاره مياي بيرون از خ ببرند و اين بر جواز پرداختن زن به حرفه

______________________ 
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  آيا براي پزشك زن جايز است كه بيرون از خانه مطب باز كند؟ -3400

و داليل جواز آن تواند بيرون از خانه كار كند  در صفحات پيشين گفته شد كه، زن مي
تواند مطبي باز كند تا زنان بيمار  نيز بيان شد. حال سؤال اين است كه آيا پزشك زن مي

  ن به نزد او بروند؟براي معاينه و درما
 �ي انصاري كه با آگاهي پيامبر پاسخ، مثبت است زيرا اين كار قياس به كار رفيده

توان گفت براي  كننده، جايز است. و مي ختنهداد و نيز قياس بر كار زنان ماما و  انجام مي
زن مسلمان بازگشايي مطب براي درمان زنان و كودكان جايز است و اين كار او فرض 

تر ضرورت  شود و از همه مهم . زيرا اين كار مراجعه به پزشك زن آسان ميي استكفاي
  كشف عورت نيز از ميان خواهد رفت.

اما جواز گشودن مطب براي ويزيت بيرون ازمنزل مشروط بر اين كه اين كار بر انجام 
كار اي اين  وظايف منزل، شوهرداري و تربيت فرزندانش تأثير منفي نگذارد و شوهر اجازه

را به او بدهد. زيرا مسايل ياد شده جزو واجبات عيني اوست و درمان زنان بيمار از 
  واجبات كفايي است و واجب عيني مقدم بر واجب كفايي است.

  كار زن در خانه -3401

داري او  چنانكه گفتيم كار زن بيرون از خانه مباح است به شرط اينكه به وظايف خانه
شوهر يا ولي شرعي انجام گيرد و اگر خود و فرزندانش صدمه نرساند و با اجازه 

سرپرستي نداشته باشند، كار خارج از خانه، بنا به ضرورت براي او جايز است. اما اكنون 
شود كه باتوجه به اين اصل كه گفته شد كار زن بيرون از خانه ممنوع  اين سؤال مطرح مي

هايش كار  زناشويي و تربيت بچه داري، است، آيا اگر زن در خانه به جز وظايف خانه
داري باشد اما در خانه باشد  ديگري انجام دهد و كار او خارج از چارچوب وظايف خانه

  باز هم براي او حرام است يا مباح؟
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  اصل جايز بودن كار زن در خانه است -3402

 �سخنش را كه با سلسله سند به پيامبر بابونعيم از عبداهللا بن ربيعه انصاري
به فرزندانتان شنا و تيراندازي بياموزيد و بهترين سرگرمي زن «د روايت كرده كه: رس مي

اين خبر را روايت كرده  بابن عدي از ابن عباس». اش است مؤمن، ريسندگي در خانه
رساند روايت كرده و  مي �كه با آوردن سلسله سند، آن را به پيامبر �و ديلمي از انس

ساند  مي �كه او هم سلسله سند را به پيامبر بخطيب در تاريخش از ابن عباس
ابن عساكر از زياده بن سكن ». زنانتان را با زينت ريسندگي بياراييد«روايت كرده است: 

رفتم و در دستش دوكي بود و با آن ريسندگي  كنزد ام سلمه«روايت كرده و گفته: 
فت: اين كار، شيطان و كرد. به او گفتم: هرگاه نزد تو آمدم، در دست تو دوكي ديدم. گ مي

كسي «فرموده است:  �ام كه پيامبر كند. من چنين شنيده افكار بيهوده را از انسان دور مي
از اين حديث فهميده  1».از شما اجر بيشتري دارد كه طاقت و صبر بيشتري داشته باشد

اغلب، انجام چني كارهايي در شود كه، كار زن در خانه خود جايز و مباح است و  مي
كند و  ريسندگي، شيطان را دور مي«انه با استدالل به سخن ام سلمه كه گفته است: خ

مشغولي و  كند زيرا دل ايجاد مزاحمت نمي». سازند ها انسان را رها مي مشغولي دل
گونه كارها را  آيند و معموالً زن اين ي شيطان در اوقات فراغت به سراغ انسان مي وسوسه

  دهد. در اوقات فراغش انجام مي

  شود آنچه بر ريسندگي قياس مي -3403

ها  ابزاري مانند چرخ خياطي يا نخ و سوزن براي دوختن يا پينه و وصله برخي لباس
شوند. همچنين كار كردن با  يا گلدوزي، از لحاظ اباحه بر ريسندگي در خانه قياس مي

تن با دوك يا بكارگيري براي تميز كردن پشم از خاشاكي كه به آن چسبيده تا براي باف
براي شهدسازي يا آوري خرما  ها آماده شود و انجام كارهايي مانند عمل ديگر دستگاه

______________________ 

  .119-120همان، صص  -1



    

  191  سالم سكونت داردكه در داراإل حقوق زن مسلمانيبخش دوم: 
  

سازي براي مصرف خانه يا فروش آن يا بافتن لوازم بهداشتي، مانند كيسه، ليف و  سركه
  كاله در خانه همگي براي زن مباح است.

  الف) شرايط كار زن در بيرون خانه -3404

داري او و  ن در بيرون خانه اين است كه انجام آن به وظايف خانهشرط جواز كار ز
حقوق شوهر و فرزندانش آسيب نرساند. به همين سبب اجازه شوهر در انجام اين كارها، 

  باشد. شرط مي



 

  جستار ششم:

  حق زن مسلمان در داشتن تأمين اجتماعي

  ب) هدف از تأمين اجتماعي [بيمه] -3404

ي نو و به معناي اقدام دولت در ياري رساندن به نيازمندان تأمين اجتماعي، اصطالح
يعني خودش را به » تكفل«گويد:  شود. عرب مي و تكافل اجتماعي نيز ناميده مي 1است.

تكافل،  2يعني خود را به پرداخت دين ملزم نمود.» تكفل بالدين«تحمل آن ملزم نمود. 
خت دين يا ضمانت نمودن ديگري و باتوجه به معناي لغوي آن يعني ملتزم شدن به پردا

تكافل با اجتماعي بودن توصيف شده تا بيان كند كه جامعه، آن جايگاهي است كه، 
كند با بيان معناي لفظي تكافل اجتماعي، به  ضمانت و مسئوليت ديگران را تحمل مي

يا » تكافل اجتماعي«شويم. زيرا هدف از اصطالح  معناي اصطالحي آن بيشتر نزديك مي
مين اجتماعي اين است كه هر كس در جامعه هنگام فقر و نياز امنيت و ضمانت كلي تأ

شود. زيرا انسان حق  داشته باشد و جامعه اين امنتي كلي انسان را متحمل و متكفل مي
دارد هنگام نياز، دولت امنيت و بيمه او را با پرداخت هزينه متعهد گردد و امنيت حق 

  ت تكليف و وظيفه است.مردم و رعايت آن از سوي دول

  ج) تأمين اجتماعي در اسالم -3404

تأمين اجتماعي با معنايي كه گفته شد در شريعت اسالم، حق و ضمانتي است براي هر 
رمسلمان (ذمي) يمرد و زن مسلمان در داراالسالم و رعايت آن وظيفه دولت است. حتي غ

  بايد در داراالسالم اين تأمين اجتماعي را داشته باشد.

______________________ 

  .547، ص 1المعجم الوسيط، ج  -1

  .799، ص 2همان، ج  -2



    

  193  سالم سكونت داردكه در داراإل حقوق زن مسلمانيبخش دوم: 
  

  مين اجتماعي [بيمه] در اسالمداليل وجود تا -3405

ريزي گرديده است. خداوند فرموده  يكم: جامعه اسالمي بر پايه تعاون و همكاري پايه
  است:

� (#θçΡuρ$yès?uρ ’n?tã Îh�É9ø9$# 3“uθø)−G9$#uρ ( Ÿωuρ (#θçΡuρ$yès? ’n?tã ÉΟøOM}$# Èβ≡uρô‰ãèø9$#uρ � ]2/ المائدة[  

و پرهيزگاري، همديگر را ياري و پشتيباني نماييد و همديگر را در در راه نيكي «
  ».راه تجاوز و ستم ياري و پشتيباني نكنيد

گيرد و آنها مخاطب وجوب  اين خطاب، همه مسلمانان ـ مرد و زن ـ را در بر مي
هاي تعاون و  تعاون و همكاري ميان خود بر پايه نيكي و پرهيزكاري هستند. از نمونه

 آيهبر نيكوكاري، ياري نيازمندان در جامعه است. در تفسير قرطبي درباره اين همكاري 
  خداوند فرموده است: كه 

� (#θçΡuρ$yès?uρ ’n?tã Îh�É9ø9$# 3“uθø)−G9$#uρ  �  ]2/ المائدة[  

گيرد. به  تعاون و همكاري بر نيكي و پرهيزكاري به چند صورت شكل مي«آمده است: 
م واجب است كه مردم را با دانش خود ياري دهد و آنها را عنوان نمونه بر انسان عال

دولت نمايندگي  چون 1...»آموزش دهد و ثروتمند هم آنها را با دارايي خود ياري دهد 
كلي و جانشيني از جامعه را در انجام وظايف بر عهده دارد. پس تعاون و همكاري 

اجراي دستور خداوند اين است  هاي آن براي دارد و از جلوه مطلوب را در جامعه برپا مي
  رساند. كه به سبب وظيفه نمايندگي جامعه، به نيازمندان ياري مي

  دوم)  -3406

من از «فرمود:  �روايت كرده كه پيامبر �امام بخاري در صحيح خود از ابوهريره
ترم، پس هركس بميرد و ديني داشته باشد و مالي از  جان مسلمانان بر آنها برتر و اولي

______________________ 
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به جا نگذاشته باشد كه به وسيله آن، دين پرداخت گردد. اداي آن بر ما واجب است خود 
  ».و هر كس مالي از خود به جا بگذارد، براي ورثه اوست

هاي  آيا اين كار تنها از ويژگي«ابن حجر عسقالني در شرح اين حديث گفته است: 
اجب است؟ قول راجح بر بوده يا بر كارگزاران امور و حاكمان پس از او نيز و �پيامبر

گونه كه ابن حجر گفته، حاكمان نيز بايد اين كار را انجام دهند. اما  اين است همان
  1گيرد. وجوب پرداخت دين، از مال انجام مي

در واقع امام ابن حجر خواسته، بگويد: پرداخت دين مرده ـ كه از خود مالي به جا 
انجام داده به اين اعتبار بوده  �ي كه پيامبرنبوده و كار �پيامبرهاي  نگذاشته ـ از ويژگي

كه ايشان امامت و رياست دولت اسالمي را به عهده داشتند. بنابراين، اين كار بر حاكمان 
واجب است. زيرا ياري انسان تهيدست  �يعني رؤساي دولت اسالمي، پس از پيامبر

فته و مالي براي پرداخت المال از كسي كه از دنيا ر نيازمند و ناتوان از كسب از سوي بيت
دين خود به جاي نگذاشته برتر و سزاوارتر است. زيرا اين ياري به حفظ زندگي او از 

  انجامد. مرگ مي

  سوم -3407

ما من « فرمود: �روايت كرده كه پيامبر �امام بخاري در صحيح خود از ابوهريره
إن ن ترک ماًال فليرثه عصبته من کانوا، فيما مؤمأاآلخره ... فال وأنا أولی الناس به فی الدنيا و إمؤمن 

هيچ انسان مؤمني وجود ندارد مگر اينكه من نسبت «» أنا موالهترک دينا أو ضياعًا فليأتنی و 
تر هستم [منظور بيان اين است  تر و اولي ها در دنيا و آخرت براي او مقدم به ديگر انسان

ان و خويشاوند وي، ثروتش را به ارث اگر مؤمني بميرد و مالي از خود به جا بگذارد پسركه 
برند و اگر ديني نيز بر عهده داشته باشد يا زن و فرزنداني از خود به جا گذاشته باشد، من  مي

  2».نمايم آنها را ياري مي

______________________ 
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خانواده و زن و فرزنداني هستند » ضياعاً«امام عيني در شرح اين حديث گفته است: 
» أنا مواله«ته  است و قيم و سرپرستي ندارند. كه شوهر چيزي براي آنها به جا نگذاش

  در اينجا به معناي ناصر و ياري دهنده است.» مولي«يعني ياريگر آنها هستم؛ زيرا 
به اعتبار اينكه امام، يعني رئيس دولت  �گويد: پيامبر اين حديث شريف چنين مي
شته و سرپرستي شان مرده و ثروتي برايشان به جا نگذا اسالمي بود، كساني كه سرپرست

خواند كه به ايشان پناه ببرند زيرا او ياريگر آنها و سرپرست  هم پس از او ندارند، فرا مي
  كارشان است.

نيز  �امري است كه، بر حاكمان پس از پيامبر �قول راجح اين است كه عمل پيامبر
به گونه كه ابن حجر عسقالني گفته  همان �هاي [خاص] پيامبر واجب است و از ويژگي

  آيد. شمار نمي

  چهارم -3408

ًال فإلی و من ترک ماًال ک کَ من تر «فرمود:  سابو داوود از مقدام روايت كرده كه پيامبر
هر كس بميرد و ديني بر عهده داشته « ...»ثته، و أنا وارث من ال وارث له، أعقل له و أرثه فلور 

گهداري فرزندانش بر باشد يا فرزنداني از خود به جاي بگذارد. پرداخت آن دين و ن
عهده من است و هر كس مالي از خود به جا بگذارد. از آن وارثان اوست و من وارث 

او هستم و از كسي هستم كه وارثي ندارد. و اگر جنايتي [جرمي] انجام داد من عاقله 
  ».برم كسي كه وارثي ندارد، ارث مي

آن شامل دين و زن و و  »ًال أی: ثقالً من ترک کَ «در شرح اين حديث آمده است: 
باشد. يعني اگر فرزنداني از خود به جا گذارد من پناهگاه آنها هستم و آنها را  فرزندان مي

 »أعقل له«نمايم و اگر ديني هم داشته باشد، اداي آن بر من واجب است.  سرپرستي مي
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عني ـ ي 1نمايم يعني آنچه عاقله شود، ادا مي يعني آنچه به سبب جنايت بر او واجب مي
يعني از كسي كه وارثي ندارد، ارث  (وأرثه)كنند.  پسران و خويشاوندان ـ مرد تحمل مي

  برم. مي
المال  قاضي عياض گفته است: منظور سخن پيامبر، اين است كه ثروتش به بيت

  2گردد. المال مي شود و صرف امور بيت مسلمانان انتقال داده مي

  پنجم -3409

أنا أولى بكل «فرمود:  �روايت كرده كه پيامبر كرببن معدي   �ابوداود از مقدام
 ...»مؤمن من نفسه ، فمن ترك دينا أو ضيعة فإلي ، ومن ترك ماال فلورثته ، وأنا مولى من ال مولى له

من از هر مؤمني نسبت به خودش برتر و واالتر هستم. پس هر كس بيمرد و ديني بر «
ه جا بگذارد. سرپرستي آنها بر عهده من عهده داشته باشد يا زن و فرزنداني از خود ب

است و هر كس مالي از خود به جا گذارد، براي ورثه اوست و من وارث كسي هستم كه 
  ».وارثي ندارد

مده است كه منظور از اولويت و برتري، ياري دادن در آدر شرح اين حديث: 
ها را ياري نمايم و آن كارهاست. يعني پس از مرگ آنها، كارهايشان را سرپرستي مي

يعني اداي » فإلی«، يعني زن و فرزندان. » ضيعة «كنم. حتي بيشتر از زمان زنده بودنشان.  مي
، يعني وارث كسي »و أنا مولی من ال مولی له«دين و سرپرستي عيال او بر عهده من است 

  3هستم كه وارثي ندارد.

______________________ 

كند و از نظر  : از عقل به معناي بستن و جلوگيري كردن  است زيرا از خونريزي جلوگيري ميعاقلة -1

اصطالحي عبارت است از اقوام پدري قاتل كه عصبه نسبي او هستند مانند عمو، برادران پدري و ... 

  مترجم.

  .106، ص 8 المعبود، شرح سنن ابوداوود، ج عون -2

  همان. -3
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  نتيجه -3410

به  �ند اين است كه پيامبركن خالصه مطالبي كه اين احاديث بر آنها اشاره مي
مسلمانان اعالم نموده كه ايشان كفالت زن و فرزندان شخصي را كه مرده و مالي از خود 
به جا نگذاشته تا با آن امرار معاش كنند و نيز دين شخصي كه مرده است و مالي براي 
پرداخت دين از خود به جاي نگذاشته، متعهد شده است و ايشان از كسي كه وارثي 

فرموده به  �كنند. آنچه پيامبر المال منتقل مي برد. يعني مال مرده را به بيت ارد، ارث ميند
اين اعتبار است كه، او امام مسلمانان و رئيس دولت اسالمي است و حاكمان پس از او 
بايد كار او را ادامه و انجام دهند و بر دولت اسالمي واجب است كه تهيدستان نيازمند ـ 

  المال ياري دهد زيرا اين كار حق آنهاست. ـ را از بيت چه زن چه مرد

  نمايد كيد ميامين اجتماعي تابر ثبوت ت 1»الغرم بالغنم«قانون  -3411

كند، اين است كه  كيد ميامين اجتماعي را در جامعه اسالمي تااز جمله مسايلي كه ت
اش را  پرداخت نفقهكسي كه نه توانايي مالي و نه كسب و كار و نه پشتيباني كه مسئوليت 

به عهده بگيرد، داشته باشد مانند پيرمرد فقير ناتوان و تهيدست يا بيماري كه بيماري 
مزمني دارد يا انسان نابينا و فلجي كه به هيچ وجه توانايي كسب روزي ندارد، نفقه اين 

، »لغنمالغرم با«المال واجب است. شيخ محمد زيدابياني با استدالل به قاعده  افراد بر بيت
آن را بيمه و ضمانت اجتماعي توجيه كرده و توضيح داده است كه اگر يكي از آنها بميرد 

______________________ 

هاي وارده بر آن مال متوجه  يعني اينكه منافع يك مال از آن كسي است كه زيان» الغرم بالغنم«قاعده  -1

هاي ناشي از تلف يا عيب و نقص  اوست پس اگر فرض كنيم مالي معيوب يا دچار نقص شود اين زيان

همان شخص خواهد بود و انصاف و  متوجه هر كس باشد منافع، عوايد و زيادات آن مال هم از آن

كنند. مثالً بيعي كه به خيار عيب فسخ شود در فاصله علم به عيب و فسخ اگر  عدالت نيز چنين اقتضا مي

تلف گردد و يا ناقص و معيوب شود ضرر متوجه مشتري است پس بنابراين منافع آن كاال در آن فاصله 

  باشد. مترجم. مي» اج بالضمانالخر«از آن مشتري است. و در واقع بيان قاعده 
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المال اين ارث را صاحب  و ارثي از خود باقي گذارد و وارثي هم نداشته باشد، بيت
  1شود. مي

  مين اجتماعيازن تهيدست و ت -3412

سب شرط نيست؛ زيرا صرف آور ندارد، ناتواني از ك اجتماعي زني كه نانبراي تأمين 
و به طور كلي هزنيه زن تهيدست  2ديدگاهي دارند نزن بودن، كافي است. احناف نيز چني

  بر كسي كه از لحاظ شرعي به پرداخت نفقه او ملزم است، واجب است.

  مين اجتماعي ندارنداثروتمندان و صاحبان درآمد، ت -3413

ا سرمايه و حاصل كسب و كارش رفع اصل اين است كه انسان ـ خود ـ نيازهايش را ب
كند و به زندگي خود بپردازد و از هيچ كس چيزي درخواست ننمايد زيرا دست باال 
داشتن بهتر از دست پايين داشتن است و بخشيدن بهتر از گرفتن است. در حديثي از 

اي هيزم بر پشتش بگذارد و آن را بفروشد،  اگر يكي از شما پشته«آمده است:  �پيامبر
بهتر از اين است كه از كسي چيزي درخواست كند كه معلوم نيست آن را به او بدهد يا 

  3».از دادن آن به وي امتناع نمايد
پس اگر انسان يا دولت خود با سرمايه و كار توانايي اداره خود را داشته باشد، 
درخواست ياري از ديگران در شريعت اسالم خوشايند نيست و چنين كسي بيمه و 

داشت.  نمايد نخواهد مين ميت براي تهيدستان ناتوان از كسب تانت اجتماعي كه دولضما
اش از آن  اي داشته باشد، نفقه است. اما براي زن اگر سرمايهآنچه گفته شد، براي مرد 

مين اجتماعي باشد و مالي نداشته باشد از حق تاشود. ولي اگر تهيدست  تأمين مي
  ار كردن هم داشته باشد.برخوردار است هرچند توانايي ك

  

______________________ 

  .105-106، صص 2األحوال الشخصية، شيخ محمد زيد ابياني، ج  األحكام الشرعية في شرح -1

  .614، ص 3ردالمحتار علي الدر المختار، فقيه ابن عابدين، ج  -2

  .49- 50، ص 97القاري به شرح صحيح البخاري، عيني، ج  عمده -3
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  زايي كند براي كساني كه توانايي كار دارند، اشتغالدولت بايد  -3414

از آنجايي كه كار كردن در شرع مستحب است تا انسان با درآمد خويش، نيازش را 
هاي شغلي را براي شهروندان قادر به كار  رفع كند. بنابراين دولت اسالمي بايد فرصت

توان به  كار پديد آورد يا از بيت المال به كساني كه ميبراي بيكاران، يعني هموار سازد. 
هاي شغلي را براي آنها ايجاد نمايد مثالً برايشان  آنها قرض داد، قرض بدهد و فرصت

تهيه كند يا با بذر خود زمين را به صورت قرضي برايشان كشت نمايد. از ابزار كار 
به علت فقر و  1هرگاه صاحب خراجي«است: ابويوسف، شاگرد ابوحنيفه، روايت شده 

المال با وام برطرف  تنگدستي از كشت زمين خود ناتوان باشد، خليفه نياز او را از بيت
همچنين هر فقير قادر به كار بر  2».برداري نمايد سازد تا بر آن كار كند و از زمينش بهره
  شود. صاحب زمين خراجي نيازمند قياس مي

پيش از كفالت و ضمانت دولت، به عهده نزديكان و پرداخت نفقه  -3415

  خويشان است

وقتي كاري وجود نداشته باشد يا وجود داشته باشد ولي شخص قادر به انجام آن 
شوهري باشد، چه قدرت بر كار داشته باشد چه نداشته باشد بر  نباشد يا زن تهيدست بي

گذران زندگي او بر دولت فاميل نزديكش واجب است كه بر او انفاق نمايد و هزينه 
واجب نيست؛ زيرا حق نفقه بر نزديكان مقدم بر بيمه اجتماعي دولت براي تهيدستان 

  است.

______________________ 

دارد. خراج زمين دو نوع است:  طان به عنوان ماليات بر زميني مقرر ميخراج مالي است كه امام يا سل -1

خراج مقاسمه كه مقدار مشخصي از محصول زمين مثل يك چهارم يا يك سوم آن است كه امام آن را 

كند. نوع دوم خراج كه خراج وظيفه يا موظف ناميده  كند كه بر روي زمين كار مي براي كسي مقدر مي

نمايد. مانند آنكه حضرت عمر بر  يني است از نقد يا طعام كه امام آن را مشخص ميشود؛ مقدار مع مي

  سواد عراق مقدر كرد كه از هر جريب آن بايد يك صاع گندم يا جو يا يك درهم پرداخت شود. مترجم.

  .264، ص 3، ردالمحتار، ابن عابدين، ج 263، ص 4القدير شرح الهدايه، في فقه الحنفي، ج  فتح -2
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  زكات، ضمانتي اجتماعي براي تهيدستان است -3416

اگر انسان مالي يا كاري نداشته باشد يا نتواند كاري انجام دهد و يا سرپرستي مانند 
اش بر آنها واجب باشد، نداشته باشد تا هزينه او را  فاميل يا شوهر كه پرداخت نفقه

آوري شده واجب است. اصل اين است  رفع نياز او از محل اموال زكوي جمعبپذيرند، 
آوري اموال زكات و انفاق آن را بر نيازمندان به عهده  كه، دولت بايد خود وظيفه جمع

  شود. ا منبع محسوب نميگيرد. اين اصل در واقع ضمانت عمومي تهيدستان است اما تنه

  المال، آخرين منبع تأمين اجتماعي بيت -3417

المال به اين مهم  اگر راهي براي برطرف كردن نياز تهيدستان وجود نداشته باشد، بيت
كند و  پردازد و هر آنچه تهيدستان براي امرار معاش به آن نيازمندند، به آنها تقديم مي مي

االسالم ابن تيميه گفته  المال بر ديگران مقدم هستند. شيخ آنها در پرداخت اين مهم از بيت
شود و  المال به آنها كمك مي نياز نيازمندان با زكات رفع نشود، از اموال بيتاگر «است: 

  1».كنند، مقدم هستند المال دريافت مي بر ديگر كساني كه از اموال بيت

  در تأمين اجتماعي اولويت داردزن نيازمند  -3418

اي براي سرپرستي ندارد در تأمين اجتماعي اولويت  ازمندي كه شوهر و خانوادهنيزن 
المال در اراده خدمات تأمين اجتماعي بايد اين زن را بر ديگران مقدم بدارد.  دارد و بيت

المال  از جمله كساني كه مستحق استفاده از بيت«گفته است:  /االسالم ابن تيمه شيخ
هان در اينكه آيا آنان در غير صدقات [زكات] مانند فيء و جزيه اند. فقي هستند، نيازمندان

در مذهب امام احمد و غيره بر دو نظر اند يا نه؟ اختالف دارند.  و خراج بر ديگران مقدم
هر كس با اند  شوند و گروهي ديگر گفته اند كه نيازمندان مقدم مي هستند. برخي فقها گفته

اند.  المال مشترك و نيازمندان و غير آنان در بيتيابد  اسالم استحقاق مال ميپذيرش 
اند. قول صحيح بر اين است كه آنان بر  گونه كه وارثان [ميت] در ارث با هم شريك همان

______________________ 

  .53ص االسالم ابن تيميه،  السياسة الشرعيه، شيخ -1
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داشت، همچنان كه آنها را در اموال  نيازمندان را مقدم مي �شوند. پيامبر غير خود مقدم مي
خورداري يا عدم آن و حق تقدم بر«گفته است:  �نضير مقدم داشت. عمربن خطاب بني

و چون  1».باشد نيازي و مشكالت و نيازهاي فرد مي المال، منوط به سابقه بي در بيت
اند، مقدم داشتن زن نيازمند بر ديگر نيازمندان، واجب است.  نيازمندان بر ديگران مقدم

سب و كار را به ذاتاً ناتواني از كزيرا ناتواني زن، بيشتر از ناتواني مرد است و زن بودن 
هاي پيشين  و در صفحه »أألنوثة بذاتها عجز« اند: گونه كه فقيهان گفته همراه دارد. همان

توضيح داده شد. به همين سبب براي رهايي كسي كه بايد نفقه زن را پرداخت كند، زن 
  مجبور به انجام كار نيست.

اعي سرعت عمل در ياري رساندن به كساني كه مشمول بيمه اجتم -3419

  هستند

نان بر حاكم واجب است و سرعت بخشيدن در ياري رساندن به نيازمندان به ويژه ز
خير به صاحب آن آسيب رساند، اپرداخت حق هنگام نياز به ويژه اگر اين تتأخير در 

المال  درنگ حقوق مردم از بيت اند بايد بي جايز نيست. به همين سبب، فقيهان تأكيد كرده
كه بر حاكمان واجب است «در فقه حنفي آمده است: » ةالفتاوی الهندي«پرداخت گردد. در 

حقوق و دستمزد، را به صاحبان آن برسانند و آنها را از حق خود، محروم ننمايند و اين 
شان و نبايد  ثروت براي امام و دستيارانش حالل نيست. مگر به اندازه نياز خود و خانواده

. اگر حاكمان در اين كار كوتاهي كنند، آن ثروت وبال آن را گنجي براي خود بدانند و ..
  2».گردنشان خواهد گرديد

______________________ 

  .45همان، ص  -1

  .191، ص 1الفتاوي الهندية، ج  -2
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  اگر دولت نتواند بيمه اجتماعي را تأمين كند تكليف چيست؟ -3420

اگر دولت به هر دليلي از تأمين اجتماعي و ياري نيازمندان ناتوان بود، بر ثروتمندان 
بيمه اجتماعي را تأمين و مقتضيات آن مسلمان واجب است به نيازمندان ياري رسانند و 

بر ثروتمندان هر شهري «را به نيازمندانش تقديم نمايند. فقيه مشهور، ابن حزم گفته است: 
واجب است كه نياز تهيدستان را برآورده سازند و اگر زكات و ديگر صدقات مردم كافي 

سرپناهي كه آنان را از نباشد، حاكم، ثروتمندان را به تأمين خوراك و پوشاك الزم و تهيه 
ابن حزم براي سخن خود  1سازد. سرما و گرما و چشم ديگران محفوظ بدارد، مجبور مي

  استدالل نموده كه فرمود: �به اين حديث پيامبر
مسلمان، برادر مسلمان است نه به او ستم « »ال يسلمهالمسلم أخو المسلم ال يظلمه و «

  ».سازد كند نه او را تنها رها مي مي
كس مسلماني را رها كند تا گرسنه و برهنه بماند در حالي كه بتواند خوراك و  هر

پوشاك وي را تهيه كند در واقع او را تنها گذاشته است. ابوسعيد خدري روايت نموده كه 
هركس بيشتر از ناهار دارد، آن را به كسي بدهد، كه ناهار ندارد و هر «فرمود:  �پيامبر

». خود دارد، آن را به كسي بدهد كه توشه و زادي نداردكس بيشتر از زاد و توشه 
درباره كساني كه استحقاق صدقه و زكات را دارند،  �پيامبر«ابوسعيد خدري گفته است: 

  ».چنان سخن گفت كه ما بر اين باور شديم كه هيچ يك از ما حقي بر زيادي مالش ندارد
است  �أله، اجماع صحابهاين مس«ابن حزم در تعليق و شرح اين حديث گفته است: 

  2».از آن خبر داده است �كه ابوسعيد خدري
ظاهر احاديث شريفي كه ابن حزم به آنها احتجاج نموده بر سهيم بودن هر مسلمان به 

آمده است:  �ابوسعيد خدرياندازه توان، در ياري نيازمندان اشاره دارد. زيرا در حديث 
. زيادي توشعه و مال به جز ...»ن ال زاد له من کان معه فضل من زاٍد فليعد به علی مو «

شود. پس بر آنها نيز مشاركت در  ثروتمندان نزد كساني از طبقه متوسط نيز يافت مي
______________________ 
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دولت نتواند تهيدستان را ياري دهد واجب است همچنين تأمين اجتماعي، هنگامي كه 
مسئوليت و سهم  اينكه گفته شد، هر توانمندي هنگام ناتواني دولت براي تأمين اجتماعي

من کان عنده طعام أثنين فيذهب بثالث و من کان عنده طعام أربعه «دارد، با روايت ابن حزم، 
نفر سومي را نيز دعوت كند هر كس كه غذاي دو نفر را دارد، « »فليذهب بخامس أو سادس

مورد تأييد قرار  1و هر كس غذاي چهار نفر را دارد، پنج يا شش نفر را دعوت كند).
  گيرد. مي

  تنظيم تأمين اجتماعي در دوره كنوني -3421

هاي  گفتيم هدف از تأمين اجتماعي، كمك دولت به نيازمندان با زكات و ديگر اندوخته
  هاي زير انجام داد: توان آن را به گونه المال است كه مي بيت
اي  مستحق از طريق تأمين [بيمه] اجتماعي، خانهدولت براي زنان و مردان مستمند  -1

 مين كند.ابراي زندگي فراهم نمايد و با پرداخت هزينه، زندگي هر دو گروه را ت

هايي را براي ياري زنان و مردان مستمند اعالم نمايد و از  دولت وجود پايگاه -٢
ها بروند و با درخواست كتبي، خود را به  تا به اين پايگاهنيازمندان دعوت كند، 

گونه اعالن  موده، معرفي نمايند. نمونه اينهايي كه حاكم تعيين ن نمايندگي و حوزه
، �نقل شد، آمده است. بخاري به روايت از پيامبر �دولتي در روايتي كه از پيامبر

   ...»فأن ترک دينًا أو ضياعاً فليأتنی و أنا مواله «... چنين نقل كرده بود: 

يم هم هايي هستند كه سرمايه و سرپرست و ق له و خانوادهئ، همان عا»الضياع«و 
  ندارند.

هاي تأمين اجتماعي ساكن هستند و شوق كار  براي زنان تهيدستي كه در خانه -3
دارند در محل سكونتشان امكان كارهايي، مانند ريسندگي، خياطي و كردن 

گونه كارها به آنها آموزش داده  گلدوزي فراهم گردد يا به كمك آموزشياران، اين
شود كه به دختران خردسالي كه به سبب  شود. همچنين به اين زنان اجازه داده

______________________ 
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كنند، در كنار كارهايي مانند خياطي و  ها زندگي مي نداشتن سرپرست در اين خانه
كارهاي سودآور، قرائت قرآن، فقه و علوم دين را نيز بياموزند و در نتيجه، جايز 

يه است كه از درآمدش در مقابل هزينه تعليم او كم كنند. ابن عابدين از رملي فق
اگر دختر با خياطي و ريسندگي خود از پرداخت نفقه «نقل كرده كه گفته است: 

اش بر پدرش واجب  نياز گردد، بايد از درآمد خود مصرف نمايد و ديگر نفقه بي
نيست. مگر وقتي كه درآمدش كافي نباشد و در اين حالت بر پدر واجب است كه 

دولت نيز در پرداخت هزينه زن  1مخارج دخترش را به اندازه نياز پرداخت نمايد.
تواند درآمد به دست آمده از كسب  كند، اما حاكم مي نيازمند مانند پدرش عمل مي

حالل دختران را جهت تشويق آنان بر انجام كار سودمند و پربازده برايشان 
 نگهداري كند و چيزي از حقوقشان كسر ننمايد.

مين اجتماعي براي زنان نيازمند االزم است جاهايي كه دولت به مقتضاي اجراي ت
سازد، نمازخانه يا مساجدي براي اداي نماز داشته باشد و كسي به صورت منظم  آماده مي

ارشاد و آموزش مسايل ديني آنها را متعهد شود. بهتر است، كسي كه اين وظيفه خطير را 
آگاه و پرهيزكار توان انجام آن را به مردي  پذيرد، زني دانشمند و آگاه باشد وگرنه مي مي

سپرد. همچنين اين آموزش بايد به صورت گروهي و در جايي ويژه كه براي اين كار در 
  محل سكونت آنان در نظر گرفته شده، انجام پذيرد.

باشند. زنان دار  مسئول سراي نيازمندان بايد يك يا چند خانم درستكار و امانت
س مسؤوالن اين امين باشند و در رها بايد زناني درستكار و ا خدمتكار در اين خانه

بايد زني به عنوان رابط در ميان اين مؤسسات و كساني كه در ها و اداره كارهاي آن،  خانه
  آن سكونت دارند و كارگزاران مسئول اجراي تأمين اجتماعي، وجود داشته باشد.

ازه داده آنچه درباره خانه زنان تهيدست گفتيم براي مردان نيز صادق است و به آنها اج
دهند، انجام دهند يا آن را آموزش  شود تا كارهايي كه دوست دارند و درست انجام مي مي

توانند با آن سود به دست آورند. بايد مسئول خانه  ببينند و به كارهايي بپردازند كه مي
______________________ 
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مردان فقير، مردي با صالحيت و امين باشد و مرداني درستكار و امين او را به اندازه نياز 
ها،  ها بايد مسجدي براي نماز و مكاني براي شنيدن موعظه اري نمايند و اين خانهي

هاي ديني كه مردي عالم يا چند نفر به آنها بياموزند، داشته باشد تا  ارشادات و راهنمايي
  در آن اجتماع نمايند. 

  مين اجتماعي براي غيرمسلمانات -3425

توان در اين مورد به  رخوردارند و مياهل ذمه در داراالسالم از تأمين اجتماعي ب
هر «اي كه خالدبن وليد براي مردم حيره نوشته، استدالل كرد كه در آن آمده است:  نامه

كهنسالي كه از كار افتاده و يا به مشكلي دچار شده و يا ثروتمند بوده سپس تهيدست 
جزينه از او نمايند پرداخت  كيشانش به او صدقه و كمك مي اي كه هم گشته، به گونه

المال مسلمانان مورد  گردد و تا هنگامي كه در داراالسالم است از سوي بيت ساقط مي
آورده است و » الخراج«ابويوسف اين مسأله را در كتابش ». گيرد حمايت مالي قرار مي

اين نامه را انكار كرده باشند، پس  �و يا يكي از صحابه �براي ما نقل نشده كه  ابوبكر
ابوعبيده آمده كه عمربن عبدالعزيز به كارگزار خود » اموال«شود و در  وب مياجماع محس

كساني از اهل ذمه كه پيش از تو «اي به اين مضمون نوشت:  نامه» ةعدی بن ارطا«در بصره 
اي موردنياز [مالي] از  اند و قادر به كار و فعاليت نيستند، به اندازه زيسته و پير و ناتوان

  ».ا پرداخت نماييدالمال به آنه بيت



 

  گفتار دوم:

  حقوق اختصاصي زن

  هدف از حقوق اختصاصي زن -3426

چه اين روابط گردد،  حقوق اختصاصي حقوقي است كه به روابط ميان افراد باز مي
شود. از حقوق خانوادگي  خانوادگي يا مالي باشد كه شامل حقوق خانوادگي و مالي مي

انواده است و از حقوق مالي حق زن و مرد براي حق زن و مرد براي ازدواج و تشكيل خ
مندي از آن و تصرفات مختلف يا  داشتن ثروت و تصرف قانوني در كسب مال و بهره

باشد و  معامالت مالي و يا انجام هر آنچه به سبب آن انسان، طلبكار يا بدهكار شود مي
و ما در بحث  1ندا اين معناي حقوق اختصاصي همان است كه حقوقدانان آن را ذكر كرده

  گوييم. خود برمبناي آن سخن مي

  اصل داشتن حقوق اختصاصي -3427

ريزي شده؛ اين است كه  برداري از حقوق اختصاصي بر آن پايه اصلي كه داشتن و بهره
  انسان اهليت وجوب و اهليت ادا داشته باشد.

  اهليت وجوب -3428

ني اينكه انسان شايستگي اهليت وجوب باتوجه به تعريف فقهاي شريعت اسالمي يع
اين را بيابد تا بر ديگران حقي داشته باشد و ديگران نيز بر او حقي داشته باشند. اين 

  شود، يعني بر پايه ثبوت ذمه است. براي انسان ثابت مي» الذمه«اهليت با 
بنابر تعريف فقهاي شريعت اسالم، وصفي شرعي است كه انسان با آن » الذمه«و 

كه حقوقي براي خود به دست آورد و حقوق ديگران را نيز بپذيرد و اين يابد  اهليت مي
اي كه انسان زنده پا به اين دنيا  است كه شريعت آن را از لحظه» الذمه«وصف شرعي 

______________________ 
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آيد مگر اينكه شريعت  اي به دنيا نمي نمايد و هيچ انسان زنده گذارد براي او تثبيت مي مي
د و سرانجام اهليت وجوبي كه تعريف شد برايش اسالمي براي او ذمه مقرر كرده باش

و اين اهليت از گردد پس اساس دستيابي انسان به اين اهليت، زندگي است؛  اثبات مي
  1ميرد، همراه اوست. گذارد تا زماني كه مي زماني كه انسان زنده پا به اين دنيا مي

  اهليت ادا -3429

حقوق خود و نيز حقوقي است  هدف از اهليت ادا، شايستگي انسان براي درخواست
تا سخنان و كردار و ديگر تصرفاتش ارزش پيدا كند و آثار شرعي كه ديگران بر او دارند 

است و با كمال تمييز » تمييز«مقرر بر آن مترتب گردد. اساس اين اهليت براي انسان 
  2گردد. انسان يعني بلوغ همراه با عقل و رشد كامل مي

  ي اهليت استزن مانند مرد دارا -3430

زن در داشتن اهليت ـ هر دو گونه آن ـ مانند مرد است. درباره اهليت وجوب، گفته 
آيد مگر  است و هيچ انساني زنده به دنيا نمي» زنده بودن«شد كه اساس برخورداري از آن 

شود. زن  گردد كه در نتيجه اهليت وجوب برايش ثابت مي براي او ثابت مي» الذمه«اينكه 
به دنيا بيايد تا زماني كه بميرد،  ن است و اهليت وجوب براي او از زماني كه زندهنيز انسا

گردد.  شود. و در اهليت ادا اساس بر تمييز است و با بلوغ عقلي، كامل مي ثابت مي
يابد و  الناس را مي اهللا و حق بنابراين زن اهليت و شايستگي انجام تكاليف شرعي يعني حق

كند و گفتار و كردارش معتبر محسوب  هر دو حق را هم پيدا مي نيز اهليت استفاده از
  گردد. شده و آثار شرعي بر آنها مترتب مي

______________________ 
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  زن از حقوق اختصاصي خانوادگي برخوردار است -3431

زن برمبناي ثبوت اهليت مانند مرد از حقوق اختصاصي خانوادگي همچون حق 
  . خداوند فرموده است:آيد ازدواج برخوردار است و بخشي از آن به شمار مي

� βÎ*sù $yγs) ‾=sÛ Ÿξ sù ‘≅Ït rB …ã&s! .ÏΒ ß‰÷è t/ 4 ®L ym yxÅ3Ψ s? %¹` ÷ρy— …çν u�ö� xî �  

  ]230بقره / [  
پس اگر زنش را طالق داد، از آن به بعد زنش بر او حالل نخواهد بود، مگر «

  ».اينكه زنش با شوهر ديگري ازدواج كند
  و همچنين فرموده است: 

� #sŒ Î)uρ ãΛäø) ‾=sÛ u !$ |¡ ÏiΨ9$# z øó n=t6 sù £ßγn=y_ r& Ÿξ sù £èδθè=àÒ ÷è s? βr& z ósÅ3Ζtƒ £ßγy_≡uρ ø—r& # sŒÎ) 

(# öθ |Ê≡t� s? ΝæηuΖ÷� t/ Å∃ρ ã�÷è pRùQ$$ Î/ �  ] / 232بقره[  
و هنگامي كه زنان را طالق داديد و مدت عده خود را به پايان رسانيدند، مانع آن «

اي تراضي برقرار  نند. اگر ميانشان به طرز پسنديدهنشويد كه، با شوهران ازدواج ك
  ».گردد

گونه كه حقوقي چون حق اطاعت از شوهر و نيز مطالبه آن از سوي شوهر ثابت  همان
شود در نتيجه عقد ازدواج، حقوق ديگري هم، مانند حق نفقه زن بر شوهر و  مي

  د شد.شود كه به تفصيل توضيح داده خواه درخواست آن براي زن ثابت مي

  زن از حقوق اختصاصي مالي برخوردار است -3432

تواند با ابزار  يعني از ديدگاه شرعي ميزن مانند مرد حقوق خصوصي مالي دارد. 
  كاري خود، ثروت به دست آورد. خداوند متعال فرموده است:

� ÉΑ%ỳ Ìh�=Ïj9 Ò=ŠÅÁ tΡ $ £ϑÏiΒ x8t� s? Èβ# t$ Î!≡uθ ø9 $# tβθç/ t� ø% F{ $#uρ Ï !$ |¡ ÏiΨ=Ï9 uρ Ò=ŠÅÁ tΡ $£ϑÏiΒ x8t� s? 
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گذارند  براي مردان و زنان از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان از خود به جاي مي«
مشخص  سهمي است. خواه آن تركه كم باشد و يا زياد. سهم هر يك را خداوند

  ».و واجب گردانده است
تواند براي به دست آوردن ثروت معامالت مختلفي همچون اجاره دادن را  زن مي

  انجام دهد؛ زيرا خداوند متعال درباره اجاره دايه براي شير دادن به بچه فرموده است: 

ξsù� yy$ uΖã_ ö/ä3ø‹n=tæ  # sŒÎ) ΝçF ôϑ‾=y™ !$ ¨Β Λäø‹s?# u Å∃ρá� ÷èpR ùQ$$ Î/ �  ]233ره / بق[  
و اگر خواستيد براى فرزندان خود دايه بگيريد، بر شما گناهى نيست، به شرط  «

  .»ايد، به طور شايسته بپردازيد فتهآنكه چيزى را كه پرداخت آن را به عهده گر
اي كه دارد وكيل  تواند براي اموري همچون تصرفات و خريد و فروش مالي زن مي

ابن قدامه حنبلي آمده » المغني«امور ديگران را بپذيرد. در تواند وكالت بر  بگيرد و نيز مي
پذير باشد،  حق تصرف داشته باشد و آن كار نيابتهر كس كه در كاري شخصاً، «است: 

  1».وكالت مرد يا زن در آن، درست است
اختالفي درباره جواز توكيل در «گيرند، گفته است:  ابن قدامه درباره زناني كه وكيل مي

وش و درخواست حقوق، نيست چون نياز مقتضي گرفتن وكيل است. زيرا خريد و فر
داند  دهد كه راه و رسم خريد و فروش را خوب نمي گاهي داد و ستد را كسي انجام مي

تواند درست با آن تجارت  اي دارد كه نمي تواند به بازار برود يا گاهي هم سرمايه يا نمي
  2».تجارت بپردازده كند يا به سبب زن بودن، درست نيست كه ب

  تواند اموال و دارايي خود را ببخشد زن مي -3435

گفتيم زن از حقوق اختصاصي مالي برخوردار است زيرا داراي اهليت وجوب و 
اداست و در نتيجه حق انجام تصرفات مالي خود را نپردازد به شرط اينكه بالغ و عاقل و 

اش را يا بخشي از آن را بدون نياز به  ييتواند همه دارا رشيد و غيرمحجور باشد. يعني مي

______________________ 

  .79، ص 5المغني، ابن قدامه، ج  -1

  .80- 81همان، صص  -2
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اجازه شوهر و يا ديگري ببخشد و اين قول جمهور است. البته برخي از فقها در اين باره 
اند. در ذيل قول جمهور و مخالفان و داليل هر گروه و اقوال راجح  با آنها مخالفت نموده

  بيان شده است.

  ل خود) نظر جمهور درباره بخشش زن از مايكم -3436

اش گفته  امام بخاري درباره بخشش زن شوهردار به غيرشوهر خود و آزاد كردن برده
  خداوند فرموده است: «جايز است، اگر سفيه نباشد و اگر سفيه باشد، جايز نيست. «است: 

� Ÿω uρ (#θè? ÷σ è? u !$ yγx	 �¡9 $# ãΝä3 s9≡uθ øΒr& �  ] / 5نسا[  
] شما قرار داده) به  قوام [زندگى و اموال خود را (كه خداوند آن را وسيله «

  » سفيهان مدهيد
  1».جمهور هم به جواز معتقدند«ابن حجر عسقالني در شرح سخن بخاري گفته: «

اي كه پدر  گذاشتن بر زني كه شوهر دارد و دختر باكره 2حجر«در المحلي آمده است: 
لوغ رسيدند، اگر دارد و نيز دختري كه پدرش از دنيا رفته، جايز نيست. و چون به سن ب

از سرمايه خود صدقه و بخشش نمايند، مانند مردان درست است. و اين قول سفيان 
  3».ثوري و ابوحنيفه و شافعي و ابوثور و ابوسليمان و اصحاب اوست

______________________ 

، 13البخاري به شرح العيني، ج  ، صحيح215 ، ص5الباري به شرح صحيح البخاري، العسقالني، ج  فتح -1

  .150ص 

حجر: از نظر لغوي به معني منع و در تنگنا قرار دادن است و در اصطالح فقهي عبارتست از: منع كردن  -2

  انسان در تصرف اموال خود. 

  .309، ص 1المحلي، ابن حزم، ج  -3
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  1دوم) نظر مخالفان جمهور -3438

امام طاووس تابعي بر اين باور است كه بخشش و صدقه دادن زن از مال خود جز  -1
 ه شوهر جايز نيست.با اجاز

براي زن بدون اجازه شوهرش صدقه يا «از امام ليث نقل شده كه گفته است:  -2
 ».ارزشي باشد بخشش جايز نيست مگر اينكه چيز كم

از امام مالك نقل شده كه فرمود: زن ـ هر چند رشيد باشد ـ جايز نيست بيشتر از  -3

3
  د.مالش را بدون اجازه شوهرش ببخش 1

  داليل جمهور -3439

 �پيامبر«روايت كرده است:  بالف) امام بخاري در صحيح خود از جابربن عبداهللا
روز عيد فطر به نماز ايستاد. نخست نماز و سپس خطبه خواند و هنگامي كه مراسم نماز 
 به پايان رسيد از منبر پايين آمد، و نزد زنان آمد در حالي كه بر دست بالل تكيه نموده بود

و آنها را اندرز داد. بالل لباسش را براي اينكه زنان در آن صدقه بياندازند، پهن كرده بود. 
يكي از راويان حديث گفت: به عطا گفتم: آيا زكات فطر بوده است؟ عطا گفت: خير، 
صدقه بود كه آنان پرداختند. گفتم: به نظر شما امام هم بايد چنين كند و آنها را اندرز 

  2»ن حقي است بر امامان، چرا آن را انجام ندهند؟دهد؟ گفت: اي
اين حديث براي رد صدقه زن از «ابن حجر عسقالني در شرح اين حديث گفته: 

اجازه شوهرش يا بر ميزان معيني مانند  اش بي دارايي
3
ها آورده  برخالف برخي مالكي 1
يعني  3يل خودداري شده است.شده است. زيرا در اين حديث از بيان جزييات مسا

هاي  دادند، درباره كسب اجازه از شوهران و اينكه صدقه از زناني كه صدقه مي �پيامبر

______________________ 

  .218الباري به شرح صحيح البخاري، همان، ص  فتح -1

  .466، ص 2ج  همان، -2

  .466، ص 2البخاري به شرح العسقالني، ج  صحيح -3
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آنها بيشتر از 
3
گمان  بود بي يا كمتر از آن است، سؤال ننموده و اگر حكم غير از اين مي 1

  1».پرسيدند مي �پيامبر
گونه كه ابن حجر عسقالني از او نقل كرد ـ  يث ـ همانامام قرطبي در شرح  اين حد

اند. زيرا براي ما  توان گفت كه شوهران آنها حضور داشته در اين حديث نمي«گفته است: 
دادن يا  قهشد حضور آنان به معناي اجازه صد چنين نقل نشده است. اگر هم نقل مي

شود، اصل، بقاي آن  بات ميرضايت آنها به اين كار نيست؛ زيرا كسي كه حقي برايش اث
حق است. مگر اينكه خود به اسقاط آن تصريح نمايد و نيز نقل نشده كه شوهران به 

  2».اسقاط حق خود تصريح نموده باشند

  ب) -3440

من  �اهللا گفتم: يا رسو«، روايت كرده است: �، دختر ابوبكركامام بخاري از أسما
رم. آيا از آن صدقه بدهم؟ فرمود: صدقه بده به من داده است، ندا �دارايي جز آنچه زبير

يعني آن را جمع نكن و در ». و چيزي از آن را نگه مدار كه از تو نگه داشته خواهد شد
امام عيني در  3».نفقه دادن بخل نورز كه اگر چنين كني به مانند آن پاداش خواهي گرفت

، بر اين اشاره دارد كه »صدقه بده«كه فرمود:  �سخن پيامبر«شرح اين حديث گفته است: 
داده،  كبه أسما �اش صدقه بدهد. زيرا آنچه زبير اجازه شوهر از دارايي تواند بي زن مي

به او امر كرد كه صدقه بدهد و او را به كسب اجازه از  �جزو دارايي أسماست. و پيامبر
  4».زبير دستور نداده است

  

______________________ 

  همان. -1

  همان. -2

  .151، ص 13عمدةالقاري به شرح صحيح البخاري، العيني، ج  -3

  همان. -4
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  ج -3441

، دختر حارث، كيت كرده كه ميمونه، روابامام بخاري از كريب، برده ابن عباس
اجازه نگرفته است. و  �به او خبر داد كه كنيزش را آزاد نموده و از پيامبر �همسر پيامبر

اهللا! خبر داري كه، كنيزم را  يا رسول«چون روز استراحت پيامبر نزد او فرا رسيد. گفت: 
گفتم: بله، فرمود: اما اگر تو  »ايد؟ آيا اين كار را انجام داده«فرمود:  �پيامبر» آزاد نمودم؟
  1».شد بخشيدي، آن وقت اجر بيشتري نصيبت مي هايت مي او را به دايي

بطالن  �بود، پيامبر اش نافذ و درست نمي پس اگر تصرف زن عاقل رشيد در دارايي
اش ـ  او را به كار بهتري ـ بخشيدن كنيز به دايي �كرد. در حالي كه پيامبر آن را اعالم مي

  2شد. ايي كرد. زيرا اين بخشش افزون بر صدقه و بخشش، صله رحم نيز شمرده ميراهنم

  داليل مخالفان جمهور -3442

از پدرش از جدش روايت  بخود از عمروبن شعيب» السنن«يكم) ابو داوود در 
چنانچه شوهر، قيمومت زن را به عهده داشته باشد، جايز «فرمود:  �اهللا كرده كه رسول

هر گونه بخشش زن از «و در شرح آن آمده است: » اش را ببخشد نيست زن دارايي
اش كه شوهر به او داده، جايز نيست حتي اگر ثروت در تصرف زن باشد و نهي در  دارايي

اينجا براي تحريم است و اگر منظور مال خود زن باشد، به سبب رعايت ادب و نزاكت 
ترتيب همچنان كه برخي از تصرف در آن جز با اجازه شوهر درست نيست. پس بدين 

آمده است: با اين حديث، جايز » النيل«در كتاب ». اند نهي براي تنزيه است علما گفته
اجازه شوهرش از دارايي خود ببخشد؛  نيست زن ـ حتي اگر بالغ و رشيد هم باشد ـ بي

  3».البته با اين نظر مخالفت شده است
  

______________________ 

  .217، ص 5الباري به شرح صحيح  البخاري، ج  فتح -1

  .219همان، ص  -2

  .796، ص 2ابن ماجه، ج ـ سنن  462، ص 9المعبود شرح سنن أبي داود، ج  عون -3
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  دوم -3443

براي زن بخشش «فرمود:  �اهللا يت كرده كه رسولروا بابوداوود از عبداهللا بن عمر
اجازه زن «امام خطابي در شرح اين حديث گفته است: ». جز با اجازه شوهر جايز نيست

ولي مالك ». از شوهر، نزد بيشتر فقها، دالّ بر حسن معاشرت و جلب رضايت شوهر است
شوهر به آن اجازه  گردد تا اينكه ؛ رو مي همه آنچه را كه بخشيده«بن انس گفته است: 

   1».دهد و شايد اين براي زن غير رشيد باشد
شود اين است  اي كه از اين دو حديث و احاديث ديگري از اين قبيل استنباط مي نتيجه

اجازه شوهر ممنوع است. گروهي از آنها مانند ام طاووس  اش بي كه بخشش زن از دارايي
د، مگر اينكه با اجازه شوهر انجام شود. و به منع مطلق آن، معتقدند، چه كم باشد چه زيا

اجازه شوهر را استثنا  اش بي گروهي مانند امام ليث بخشش زن در اندكي از دارايي
اند با قياس بر تبرع  اند. اما امام مالك احاديثي را كه جمهور به آن استناد نموده نموده

اجازه وارث بخشش بيش از  مريض در حال مرگ، كه بي
3
در دارايي برايش جايز  1

نيست، بخششي دانسته كه بيشتر از 
3
و احاديث مخالفان جمهور را بر منبع  2مال نباشد 1

بخشش در بيش از 
3
  دارايي حمل نموده است. 1

  مناقشه داليل [جمهور و مخالفان] -3445

تر است.  اند از احاديث مخالفان صحيح اد نمودهاحاديثي كه جمهور به آن استن -1
 3بنابراين، احاديث جمهور براي تبعيت و پيروي سزاوارترند.

فرموده است:  �كه گفته، پيامبر بامام شافعي درباره حديث عمروبن شعيب -2
اش را ببخشد اگر شوهر قيمومت او را بر عهده  جايز نيست زن چيزي از دارايي«

______________________ 

  .463، ص 2المعبود، ج  عون -1

  .465، ص 4المغني، ج  -2

  .142، ص 2صحيح البخاري، به شرح عيني، ج  -3
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ايم و ثابت نشده تا ناچار به  اين حديث را ما [نيز] شنيده: «گفته است». داشته باشد
كند. گفته شده منظور از  پذيرش آن شويم در حالي كه قرآن برخالف آن داللت مي

 قرآن، اين قول خداوند است كه فرمود: 

� Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ $yϑ Íκö� n=tã $ uΚ‹Ïù ôN y‰ tG øù$#  Ïµ Î/ �  ] / 229بقره[  
  » اد كردن خود] فديه دهد، گناهى بر ايشان نيستدر آنچه كه [زن براى آز «
  و نيز 

� .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ 7π§‹Ï¹ uρ šÏ¹θ ãƒ !$ yγÎ/ ÷ρr& &ø yŠ �  ] / 12نساء[  
اند يا دينى [كه بايد استثنا  ] پس از انجام وصيتى كه بدان سفارش كرده [البته «

  » شود]
  1».كند هر داللت ميازه شوجاش بدون نياز به ا اين آيات بر تصرف زن در دارايي«

قياس هبه زن به تبرع مريض در حال مرگ، براي اثبات عدم توانايي بخشش زن  -3

مازاد بر 
3
دارايي، قياسي مردود است. زيرا تبرع بيمار در حال مرگ چنانچه  1

تواند، اجرا شود اما تبرع و بخشش زن چه در تندرستي و چه در  بهبود يابد، مي

، تنها زماني نافذ و اجرا شدني است كه نزديك بيماري
3
باشد نه بيشتر از آن.  1

 بنابراين در قياس جايز نيست كه فرع [مقيس] با اصل [مقيس عليه] مخالفت كند.

  ترجيح بين دو قول -3446

تر از داليل مخالفان آنهاست.  از آنچه گفته شد روشن است كه داليل جمهور قوي
توان قول امام ابن قدامه حنبلي را نيز ذكر نمود كه گزيده  زون بر داليل جمهور، مياف

  سخن او چنين است: خداوند متعال فرموده: 

� ÷βÎ*sù Λäó¡ nΣ# u öΝåκ÷] ÏiΒ # Y‰ô© â‘ (#þθ ãèsù ÷Š$$ sù öΝÍκö� s9 Î) öΝçλm;≡uθ øΒ r& �  ]6/  ءنسا[  
  ».ا به ايشان برگردانيداگر از آنان صالحيت و حسن تصرف ديديد، اموالشان ر«

______________________ 

  .124، ص 2البخاري به شرح العيني، ج  صحيح -1
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ظاهراً اين آيه دليلي براي رفع حجر از زن و مرد راشد و آزاد در تصرف اموالشان 
اي گروه زنان صدقه بدهيد. گرچه «فرموده كه:  �است. در حالي كه ثابت شد كه پيامبر

ا صدقه آنها را پذيرفت و از آنه �و آنها نيز صدقه دادندو پيامبر». از زيورآالتتان باشد
زيرا كسي كه به سبب رسيدن به سن رشد اند يا نه؟  نپرسيد كه آيا شوهرانشان اجازه داده

تحويل دادن داراييش به او واجب شده باشد، تصرف در آن نيز بدون كسب اجازه از 
رسد و جايز است در اموالش تصرف  كسي درست است مانند پسري كه به سن رشد مي

در دارايي او هيچ حقي ندارد. پس در نحوه  كند. زن هم اهل تصرف است و شوهر
  1».شود اش بر او حجر گذاشته نمي استفاده از دارايي

  ديدگاه برتر -3447

گردد كه قول جمهور بر قول مخالفان برتري دارد پس زن  از آنچه گفته شد، روشن مي
ف اش تصرف نمايد و صدقه بدهد و تصر تواند بدون نياز به اجازه شوهر در دارايي مي

وي اجراشدني است. چون زن  اهليت كامل دارد و در معامالت همسان مرد است و 
  تواند سبب حجر بر او شود. كاهد و نمي ازدواج از اهليت او نمي

با وجود قولي كه برتر دانسته شد، بر اين باورم [زيدان] مستحب و مطلوب اين است 
بدهد، مشورت نمايد. زيرا خواهد ببخشد يا صدقه  كه زن با شوهرش درباره آنچه مي

شك اسالم به آنچه  انجامد و بي مشورت به حسن معاشرت، الفت و دوستي ميان آنها مي
نمايد و مشورت زن با  حسن معاشرت و دوام الفت ميان دو كس را پديد آورد، تشويق مي

  شود. شوهرش در اين باره موجب تحقق اين معنا مي

______________________ 

  .464-465، صص 4المغني، ج  -1



 

  گفتار سوم:

  حقوق سياسي زن

  ريف حقوق سياسيتع -3448

تواند، عضوي از اعضاي  حقوق سياسي حقوقي است كه، انسان به اعتبار اين كه مي
ها، مشاغل، حق انتخاب و  هيأت دولت شود آن را بدستĤورد مانند حق مديريت دستگاه

بنابراين حقوق سياسي حقوقي است كه انسان با آن در اداره امور ، 1نامزدي در انتخابات
حقوقي «توان آن را چنين تعريف كرد:  و مي 2شود. شريك و سهيم مي كشور يا حكم آن

آورد. يعني با پذيرش مليت و  است كه انسان به اعتبار انتسابش به دولتي معين، بدست مي
آيد و با اين حقوق در سرپرستي كارهاي  تابعيت آن دولت از شهروندانش به شمار مي

  گردد. دولت سهيم مي

  سيداشتن حقوق سيا -3449

نامند ـ اسالم است و هر  مبناي انتساب به دولت اسالمي ـ كه فقها آن را داراالسالم مي
كس اعم از زن و مرد آيين اسالم را بپذيرد از شهروندان، ساكنان و منتسبان آن به شمار 

يابد و حقوق سياسي خواهد داشت. اما زن مسلمان  آيد و در نتيجه تابعيت اسالمي مي مي
عيت اسالمي مانند مرد حقوق سياسي ندارد كه در اين گفتار توضيح داده با پذيرش تاب

  شود. مي

  روش بحث -3450

بيان حقوق سياسي زن مسلمان در داراالسالم است و اشاره سخن ما در اين گفتار، 
شد كه زن مانند مرد حقوق سياسي كاملي ندارد. در اين گفتار تالش شده تا تفاوت 

  ان روشن شود.حقوق سياسي زنان با مرد

______________________ 

  .268اصول القانون، دكتر عبدالرزاق السنهوري، حشمت ابي ستيت، ص  -1
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حق نامزدي و  - 2حق مديريت مشاغل عمومي  -1اند  حقوق سياسي زن، دو دسته
هاي دولتي. بنابر آنچه گفته شده اين گفتار دو جستار  انتخاب كردن براي تصدي پست

  دارد:
  شاغل عموميمجستار يكم: حق مديريت 

  جستار دوم: حق نامزدي و انتخاب
  



 

  جستار يكم:

  وميحق مديريت مشاغل عم

  تواند، مديريت مشاغل عمومي را به عهده بگيرد زن مي -3451

حق دارد كه شغل » مليت اسالمي«زن ساكن داراالسالم تابعيت اين سرزمين يعني 
اند، كار  عمومي مناسبي كه در اين سرزمين داشته باشد. حنفيه به زن مسلمان اجازه داده

طبري معتقد است، زنان جرير  قضاوت را جز در حدود و قصاص به عهده بگيرد. ابن
حق دارند به صورت مطلق، جز در حدود و قصاص كار قضاوت را انجام دهند. او چنين 

براي فتوا دادن، مرد بودن شرط دليل آورده است كه كار قضاوت مانند كار افتاست. 
از ابن در كتاب المحلي » ابن حزم ظاهري«نيست پس در قضاوت هم همين گونه  است. 

دار منصب قضاوت گردد و روايت  جايز است، زن عهده«نقل كرده است:  بريجرير ط
زني به نام شفا را از قوم خود به عنوان محتسب كار بازار » �عمربن خطاب«شده كه 

قومي كه كارشان را «فرموده است:  �تعيين نمود. در پاسخ اين سخن كه گفته شده، پيامبر
فرموده  �اين حديثي كه پيامبر«بايد گفت: ». نندبي به زن بسپارند، فالح و رستگاري نمي

براي كار عمومي، يعني خالفت است و نصي در منع زن براي سرپرستي برخي مناصب 
  1عمومي نيامده است.

  ويژگي مديريت مشاغل عمومي -3452

حق مديريت مشاغل عمومي چنان كه آشكار است در ذات خود تكليفي است كه 
تعيين كرده است تا از راه اين وظيفه به مردم خدمت شود.  دولت اسالمي براي شهروندان

براي مشاغل عمومي دولتي به اين معناست كه انجام اين مشاغل » حق«به كار بردن واژه 
باشد. حديثي كه بخاري در صحيح خود از ابوموسي اشعري روايت كرده بر آنچه  مباح مي

______________________ 

. 53، ص 1، روضة القضاة، ج 454، ص 5القدير، در فقه حنفيه ج  ، فتح4، ص 7البدايع، كاساني، ج  -1

، التراتيب االدارية أو نظام 384، ص 2، بدايه المجتهد، ج 429-430، صص 9المحلي، ابن حزم، ج 
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من و دو نفر از قومم، نزد «فرمود:  �گفته شد، اشاره دارد. ابوموسي به روايت از پيامبر
رفتيم. يكي از آنها گفت: اي رسول خدا! ما را به امارت منصوب كن. ديگري هم  �پيامبر

فرمود: ما كار حكومت را به كسي كه آن را درخواست كند  �پيامبر گفته او را تكرار كرد.
  1».كنيم و كسي كه بر آن حرص ورزد، واگذار نمي

ست گرفتن وظايف عامه به معناي الزام دولت به پاسخگويي به در حالي كه اگر بد
درخواست او بود. چون تاكنون آن را از وي منع كرده است. زيرا اداي حق بر كسي كه 
حق بر گردن اوست، الزامي است. از اين رو مطابق اين گفته، بدين معنا نيست كه هرگاه 

شود يا به او ادا شود؛ زيرا حقوق  صاحب حق آن را درخواست يا مطالبه كرد، از وي منع
گيريم كه  شوند. پس نتيجه مي شوند بلكه برعكس بيشتر اثبات مي با مطالبه ساقط نمي

گيرد،  سرپرستي مشاغل عمومي در داراالسالم براي كسي كه مديريت آن را به عهده مي
ن تكليف دهد و بر پايه اي مباح است و به علت انتساب به داراالسالم معناي تكليف مي

سرپرستي مشاغل عمومي در دولت اسالمي، مانند كار قضاوت براي زن رواست، البته 
چنين نيست كه هر كس شغلي عمومي بخواهد دولت موظف است آن شغل را به او 
بدهد. بلكه بر دولت واجب است كه حتي در برخي مواقع نيز درخواستش را رد نمايد. 

  شود. ت كند، اين درخواست رد ميبراي نمونه اگر زن امامت را درخواس

  هدف از اعطاي اين حق -3453

براي مرد و زن، كسب درآمد مشروع، هدف از دادن حق مديريت مشاغل عمومي، 
اي كه مرد و زن در آن شغل انجام  روزي حالل و رضايت خداوند است و بنابر وظيفه

اك و درستكار را يافت كه توان افرادي پ دهند، متغير است. البته در كنار اين هدف، مي مي
داشت مادي و تنها براي رضاي  چشم كنند. يعني بي با اشتياق به جامعه اسالمي خدمت مي

خواهند از راه پذيرفتن  اند و نمي رسانند. زيرا آنان خود، داراي سرمايه خدا به مردم نفع مي
مرين اين وظايف به ثروتي بيشتر دست يابند. مانند شخصي كه وظيفه تدريس يا ت

______________________ 
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داشت و  يا آن كه بي هيچ چشمگيرد  رزمندگان براي بكارگيري اسلحه را به عهده مي
  پردازد. براي رضاي خداوند، به امامت نماز و خطبه و افتا در ميان مردم مي

اما هدف از اعطاي اين حق به زن و مرد از سوي دولت، سپردن اين مناصب به 
باشد  آن، به اندازه توانايي انجام تكاليف آن مي داراني شايسته براي انجام مقتضايت امانت

تا وظايف خود را در اين حيطه به بهترين شيوه انجام دهند و مجر به تحقق اهداف دولت 
  كه همان تحقق مصالح مردم و دفع مفاسد از آنان است، گردد.

  شرايط تحقق مديريت مشاغل براي زن -3454

  دو شرط دارد: زن مسلمان حق مديريت مناصب عمومي را به
  شرط اول: داشتن اين حق به تكاليف و وظايفش آسيب نرساند.

  اشد.روزي از راه اين كار نياز داشت بشرط دوم: به كسب حالل و به دست آوردن 

  شرط اول

شرط اول برخوداري زن از حق مديريت در مشاغل عمومي اين است كه، اين حق 
ي كه در انجام تكاليفش ناتوان گردد و يا در ا نبايد به تكاليف او آسيب برساند. به گونه

  انجام آن كوتاهي نمايد.
داري، تربيت فرزند و شوهرداري است. در حديث شريفي كه  تكليف اصلي زن، خانه

هان! آگاه «فرمود:  �روايت كرده، آمده است كه پيامبر بامام بخاري از عبداهللا بن عمر
شويد و امامي كه بر  خود بازخواست ميباشيد! كه همه شا مسؤوليد و به خاطر رعيت 

اش  گونه كه، مرد مسؤول اهل بيت و خانواده مردمش حاكم شد، مسؤول آنهاست و همان
  ».و ديگر كساني است كه تحت تكلف اويند زن نيز مسؤول خانه شوهر و فرزندان اوست

دان، داري، تدبير امور خانه، فرزن مسئوليت زن، خانه«در شرح اين حديث آمده است: 
خدمتكاران و دلسوزي و خيرخواهي در همه كارهاي شوهر است و رعايت و انجام 
حقوق شوهر از تكاليف زن است. از حقوق شوهر بر زن، اطاعت و ماندن در خانه و 
بيرون نرفتن از خانه جز با اجازه اوست. روشن است كه اشتغال زن به كارهاي دولتي 



    

  حقوق و تكاليف زن در اسالم                    222
    

رو  دارد يا با كاستي روبه ري و زناشويي باز ميدا اغلب او را از انجام تكاليف خانه
سازد. پس جايز نيست، به كاري مباح مشغول شود در حالي كه در تكليف واجب  مي

داري باز ندارد و نيز اگر  كوتاهي كند. اما اگر انجام وظيفه [بيروني] او را از تكليف خانه
هاي  وي در شغل فرزندي نداشت و شوهرش هم به شغل دولتي او، راضي بود، كار

  دولتي مباح است.

  اعتراض و رد آن -3456

شود كه زن حق انجام معامالت مالي، مانند خريد و  گاهي اين اعتراض مطرح مي
شود و زمان زيادي  فروش را دارد در حاليكه اغلب اين معامالت بيرون از خانه انجام مي

رها به كوتاهي زن در انجام اند، چون اين كا ما هيچ يك از فقها نگفتههم الزم دارد ا
انجامد، ممنوع است. پس چون انجام معامالت مالي از زن منع  تكاليفش در خانه مي

  نگرديده بنابراين نبايد از انجام مشاغل دولتي هم منع شود.
گيرد.  هاي دولتي [كارمندي] هر روز انجام نمي پاسخ: اين داد و ستدها برخالف شغل

ي هميشگي و تكراري است. همچنين زن داد و ستدهاي  وزانههاي دولتي كار ر زيرا شغل
دهد و هيچ الزامي براي انجام هر روزه آن، ندارد و  مالي را در اوقات فراغتش انجام مي

گيرد اما وظايف  انجام آن اغلب زمان زيادي را برخالف كار در مناصب دولتي از او نمي
هايي  گيرد افزون بر آن، ساعت ا ميساعت وقت او ر 7يا  6كارمندي هر روز كم و بيش 

  كند. را نيز صرف رفتن به محل كار و برگشتن به خانه مي
داري و زناشويي مزد دريافت كند و اين در  همچنين زن بايد براي انجام تكاليف خانه

واقع همان حق نفقه اوست كه بر عهده شوهر يا پدر در صورت عدم ازدواج گذاشته شده 
هر كس در برابر عملي كه در اصل بر او «ي قاعده بر اين است: است. در فقه اسالم

به همين علت، بر ». يابد واجب است، مزد دريافت كند، انجام اين واجب بر او شدت مي
گيرند،  كه وظيفه دفاع از سرزمين اسالمي را بر عهده دارند و حقوق ماهيانه مي مجاهديني

روف و نهي از منكر بر محتسبي كه از يابد. نيز واجب امر به مع اين واجب شدت مي
كند، بيشتر است. به همين سبب، دفاع از سرزمين اسالمي  المال مستمري دريافت مي بيت
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بر مسلمان واجب عيني يا كفايي است. اما وجوب انجام اين كار نسبت به كساني كه به 
  يابد. كنند شدت بيشتري مي المال مزد دريافت مي صورت ماهيانه از بيت

ي او بر شوهر، در ازاي پرداختن  آنجا كه تكليف زن در خانه به علت استحقاق نفقه از
كه زن را  يام كار مباحي همچون مديريت مشاغلبه تكليف خود شدت بيشتري دارد، انج

  سازد، روا نيست. از اداي واجب و تكليف خويش يا كوتاهي در آن مشغول مي

  اعتراضي ديگر و رد آن -3458

شود اين است كه مديريت كارهاي دولتي شامل همه  ي كه مطرح مياعتراض ديگر
اند؟ آيا  شود پس چرا دختران مستثني نشده اند، مي زنان و حتي دختراني كه ازدواج نكرده

دارد با آنكه  پذيرش سمت دولتي بيرون از خانه او را از انجام واجباتش در خانه باز مي
  هنوز شوهر نكرده است؟

دن دختر، اصل و تأخير در آن امري شاذ و نادر است. دختر، پيش از پاسخ: ازدواج كر
ازدواج بايد به مادرش در كارهاي خانه ياري رساند و خدمتگزار پدرش باشد تا 

هاي زندگي را با تمرين و تكرار بدست آورد. زيرا پس از ازدواج به آنها نياز دارد.  مهارت
تواند  اش هستند در اين صورت مي ي زندگيدار مخارج و نيازها اش عهده و چون خانواده

داري فراغت و آرامش داشته باشد تا مانند هر جواني كه در آينده  براي انجام امور خانه
  هاي الزم را كسب كند. شود، مهارت نزديك همسر و مادر مي

  شرط دوم -3459

 تواند از حق مديريت كارهاي دولتي استفاده كند كه به درآمد زن در صورتي مي
حاصل از آن نيازمند باشد. زيرا هدف شريعت از دادن مديريت كارهاي دولتي درآمدزايي 
براي زندگي مباح مسئولين آن مشاغل، همراه با تأمين مصلحت و سود جامعه است. اگر 
زن به كار دولتي نيازي نداشته باشد، توجيه اشتغال او به كار دولتي منتفي است. زيرا 

سازي خودش  داري و تربيت فرزندان و آماده تغالش به امور خانهماندن او در خانه و اش
تر و بهتر از بيرون  براي خدمت به شوهر و انجام تكاليفش، بنابر شريعت اسالمي شايسته
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رفتن از منزل براي انجام كارهاي دولتي است. حال آنكه گفته شد نفقه زن به طور مطلق 
  ار معاش نياز ندارد.بر عهده شوهر است بنابراين او به كسب امر

  يك پرسش و پاسخ -3460

شود كه آيا براي زن رواست كارهاي دولتي را نه به سبب  حال اين سؤال مطرح مي
  درآمد بلكه تنها براي كسب رضايت خدا به عهده بگيرد؟
پيدا نكرده باشد و جزو كارهاي  1پاسخ: اگر انجام آن كار براي او حالت واجب عيني

شد كه دستيابي به آن در جامعه مطلوب است و همه خواستار انجام آن بااي  دولتي كفايي
باشند، الزم نيست زن به آن بپردازد زيرا تكليفي كه در خانه بر عهده دارد واجب عيني 

  است و بر سرپرستي اين مشاغل ـ كه واجب كفايي است ـ تقدم دارد.

  ها رد برخي شبهه -3461

جويند و  هاي موجود تمسك مي به برخي شبهه اي براي رد اصلي كه ذكر گرديد عده
  توان به موارد زير اشاره نمود. از جمله مي

شبهه اول: همكاري زن با شوهر براي بدست آوردن روزي حالل از راه انجام كارهاي 
دولتي در زمان كنوني، باتوجه به پيچيدگي كارها و نيازهاي زندگي و افزايش تكاليف، 

كاري ميان همسران مباح است چون با رضايت هر دوي امري ضروري است و اين هم
داري و دولتي براي زن دشوار شود؛ با كمك  گيرد و وقتي كه كار خانه آنها صورت مي

توان اين مشكل را جبران نمود. و در  گرفتن از خدمتكار، يا سپردن بچه به مهد كودك مي
  نتيجه تعارضي بوجود نخواهد آمد.

قعي ميان زن و شوهر از راه پرداختن هركدام از آنها به تعاون و همكاري وا پاسخ:
تر از  پذيرد. تا در نتيجه ضرري بزرگ آنچه بر آن آفريده شده و بر آن تواناترند، انجام مي

شان را  انتظار پديد نياورد و در پرتو چنين معياري است كه زن و مرد زندگي سود مورد
______________________ 

حالت واجب عيني يعني اينكه كسي جز او در آن كار مهارت نداشته باشد و يا اينكه كسي جز آن زن  -1

  براي انجام آن كار وجود نداشته باشد.
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هاي خانه و تربيت فرزندان بيشتر از هر كار اش براي كار كنند. زن آمادگي ريزي مي پايه
اش براي كار و به دست آوردن روزي حالل بيرون از خانه  ديگري است و مرد آمادگي

بيشتر از زن است. پس براي اينكه كارها روند طبيعي داشته باشد و عدالت در تقسيم 
رد واگذار وظايف رعايت گردد، كارهاي بيرون از خانه، از جمله كارهاي دولتي به م

شود تا در آن به انجام  داري كه حوزه طبيعي زن است، به او داده مي شود و عرصه خانه مي
كند؛ زيرا  وظايف خود بپردازد. اما كمك گرفتن از زن خدمتكار مشكالت را حل نمي

هاي مادرانه را به آنها  ها مادر باشد و دلسوزي و مهرباني تواند براي بچه خدمتكار نمي
كند كه به  مچنين زن خدمتكار گاهي در ازاي خدمتش حقوقي دريافت ميببخشد، ه

گيرد. همچنين زن خدمتكار، بايد مورد توجه  اندازه حقوقي است كه مادر از كار دولتي مي
قرار گيرد و روا نيست او را ابزاري براي حل مشكالت كارمندان زن بدانيم و به بهانه كار 

  اميد خدا رها كنيم. بيرون، خانه و فرزندان او را به
همچنين تنها رضايت شوهر، به كار بيرون از خانه كافي نيست. زيرا به حقوق زن، 

كند. براي نمونه كودكان بايد تحت پرورش و مهر و  شوهر و فرزندانشان آسيب وارد مي
ها جز در  دلسوزي مادرشان باشند و نبايد آنها را به دست زنان خدمتكار و مهد كودك

ر ضروري بسپارند. البته سخن ما درباره وضعيت عادي است، نه ضروري و حالت بسيا
  استثنايي.

  شبهه دوم -3463

هاي اسالمي رايج شده است و مردم  هاي دولتي سرزمين اكنون ديگر كار زنان در اداره
ها براي افزايش درآمد مالي  سپارند و اغلب خانواده به آساني كارهاي دولتي را به زنان مي

توانند بي هيچ قيد و شرطي اجازه كار  كنند. در نتيجه، زنان نيز مانند مردان مي يچنين م
  داشته باشند.

آلي  هاي دولتي آن فراوان باشند، جامعه ايده اي كه كارمندان زن در پست جامعه پاسخ:
اي آشفته و پريشان است.  دا باشد و بقايش را آرزو كرد بلكه جامعهتنيست كه شايسته اق
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هاي  ي كار در پستشود، زن برا شي صادقانه انجام داد تا عواملي را كه سبب ميبايد تال
هاي فقير را كه درآمد  يرون رود از بين برد. دولت نيز بايد خانوادهدولتي از خانه ب

سرپرست آنان پاسخگوي نيازشان نيست حمايت كند و بر پايه ضوابط مشخصي به آنها 
داري را براي زن فراهم  ت پرداختن به وظايف خانهكمك نمايد. دولت با اين كار، فرص

دهد زيرا  زمان زمينه تصدي مشاغل دولتي را براي مردان گسترش مي سازد و هم مي
  گيرد. جلوي رقابت زنان با مردان را براي تصدي اين مشاغل مي

  شبهه سوم -3464

زمينه خود را  نمايد زيرا او در اين انجام كارهاي دولتي احساس دروني زن را ارضا مي
اي  شود و جايگاه برجسته ي و نظر او در خانواده توجه مياشمارد و به ر با مردان برابر مي

كند؛ زيرا او نيز در درآمد و  يابد و از رفتار ظالمانه شوهر جلوگيري مي در آن مي
  هاي خانواده نقش دارد. هزينه

اي جز پذيرفتن شغل  اش، چاره برد براي ارضاي احساس دروني زن گمان مي پاسخ:
تر از كارهاي دولتي پيش روي دارد و آن، همان وظيفه  اي مهم دولتي ندارد اما او وظيفه

  تر است. داري اوست كه به داليل زير از كار دولتي برتر و مهم خانه
هاي آن مكان مديريت زن است. پس او در چنين  ها و بخش خانه با تمام اتاق -1

يش آزادي عمل بيشتري دارد. زيرا گاهي مكان كار جايي نسبت به مكان كار ادرا
هاي كار و كارگاه يا با  ها و ماشين اداري او اتاقي تنگ يا جايي ميان دستگاه

اي در فروشگاه است كه  هاي كشاورزي است يا محل كارش باجه حيوانات زمين
آورتر و  هاي دولتي بدتر، رنج گمان مكان در آن از مشتريان پول بگيرد. بي

 تر از خانه است. كننده تهخس

هدف و وظيفه اصلي زن در خانه، پرورش و تربيت فرزندان يعني زنان و مردان  -2
آينده و همچنين خدمت به شوهر و تأمين نيازهاي او و تهيه اسباب شادماني و 

پذيرد كه تربيت فرزندان براي زن،  آرامش اوست. هر انسان دادگري به ناچار مي
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هاي دولتي است. البته اگر كارش، پرورش  مرغ در باغ تر از پرورش جوجه مهم
مرغ باشد. و تأمين نيازهاي شوهر و انجام كارهاي خانه بهتر از  اين است كه به 

 مردم و ارباب رجوع ادارات خدمت كند.

بينيد، نه تنها اين برابري براي  اما اينكه با انجام كارهاي دولتي، خود را همسان مرد مي
زش نيست، بلكه ارزش در عدم اشتغال به اين كارها و اكتفا به وظيفه او احترام و ار

بزرگي است كه دولت به آن نياز دارد و آن، پرورش و تربيت مردان و زنان آينده است. 
ها و تكاليف او محقق  را در مسئوليتافزون بر اين، اكتفاي زن به اين وظيفه، عدالت 

ليف خانه، تكليف شغلي بيرون از خانه نيز بر سازد و عادالنه نيست كه در كنار تكا مي
  عهده او افزوده شود.

  

خواهند با داشتن شغل دولتي، در دايره درآمدزايي خانواده  زناني كه مي ،عالوه بر اين
براي خود جايگاهي ويژه و برجسته بيابند و جلوي رفتار ظالمانه گونه،  وارد شوند و اين

ابطه زن و شوهر بر چه اساسي استوار است و ويژگي دانند كه ر شوهران را بگيرند، نمي
توضيح اين نكته در اي كه مرد بر زن دارد چيست؟  زندگي آن دو و قوامت و سرپرستي

اين كتاب آمده است، اما در اين جا كافي است اين نكته گفته شود كه همكاري ميان زن 
مودت و الفتي است  و شوهر و پيوندشان و سرپرستي مرد بر زن همگي بر پايه رحمت و

  كه، خداوند ميان آن دو نهاده و فرموده است:

� ô ÏΒuρ ÿÏµ ÏG≈tƒ# u ÷βr& t, n=y{ /ä3 s9 ôÏiΒ öΝä3Å¡ à	Ρ r& %[`≡uρ ø—r& (# þθãΖä3ó¡ tFÏj9 $yγøŠs9 Î) Ÿ≅ yèy_ uρ 

Νà6uΖ÷� t/ Zο ¨Šuθ̈Β ºπ yϑôm u‘uρ 4 ¨β Î) ’ Îû y7Ï9≡sŒ ;M≈tƒUψ 5Θöθ s)Ïj9 tβρã� ©3 x	 tGtƒ �  21 /روم[ال[  
هاي (دال بر قدرت و عظمت) خدا اين است كه از جنس  و يكي از نشانه«

بياراميد و در ميان شما و  براي شما آفريد تا در كنار آنان خودتان همسراني را
  ».ايشان مهر و محبت انداخت

هايي كه گفته شد، ساقط  با وجود دوستي و بخشايش و مهر، همه فرضيه در نتيجه
  گردد. مي
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  خوانند مندان غربي زن را به بازگشت به خانه فرا ميدانش -3467

هاي دولتي و  هاي اروپايي، امريكايي و روسيه، كار در دستگاه هاي غربي، دولت دولت
دانند. و در اين كشورها زنان  هاي عمومي را براي زن مانند مرد شايسته و مباح مي كارگاه

ه با سرشتشان سازگار نيست هاي عمومي و دولتي حتي در جاهايي ك در همه سازمان
ها نيز  حضور دارند و اين مسأله مشكالت پيچيده و بغرنجي را پديد آورده است و دولت

اند تا جايي كه خبرگان و كارشناسان  توانايي رهايي از اين همه مشكل را از دست داده
و  امور اجتماعي با صداي بلند، ضرورت بازگشت زن به خانه و اكتفا به تكاليف زندگي

زنند.  اش را براي حفظ كيان و بنيان خانواده از فروپاشي و زوال، فرياد مي خانوادگي
  هايي از سخنان آنها چنين است. نمونه

از سران انقالب انگلستان » سامويل سمايلس«الف) يكي از دانشمندان انگليسي به نام 
نمايد هرچند  ل ميها به كار مشغو اي كه زن را در كارخانه دستگاه حكومتي«گفته است: 

گردد اما به ويران كردن بناي زندگي  باعث پديد آمدن ثروت هنگفتي براي كشور مي
ريزد و  هاي خانواده را فرو مي آورد و پايه وم ميمانجامد. زيرا به پيكره ه خانوادگي مي

دزد.  كند و مي درد و زن را از شوهر و فرزندان و نزديكانش دور مي روابط اجتماعي را مي
اي ندارد. در حقيقت وظيفه  اي، جز تنزل و كاهش اخالق زن بهره چنين دستگاه حكومتي

داري مانند مرتب نمودن خانه، تربيت فرزندان،  زن پرداختن به تكاليف و وظايف خانه
ها و  روي در اسباب زندگي و پرداختن به نيازهاي خانه است. اما كارگاه رعايت ميانه

ها، ديگر خانه  اي كه خانه كند به گونه م همه اين تكاليف دور ميها او را از انجا كارخانه
  1».شوند يابند و تربيت نمي نيستند و فرزندان درست پرورش نمي

هاي خانوادگي در  سبب بحرانگفته است: » آيدا اولين«ب) خانم دكتر آمريكايي 
افزايش درآمد اش را براي  هاي اجتماعي اين است كه زن خانه آمريكا و راز افزايش جرم

در نتيجه درآمد افزايش يافته و سطح اخالق پايين آمده است. اين زن آگاه رها نموده، 
______________________ 

تاب، المراة بين الفقه و القانون؛ دكتر مصطفي به نقل از ك 639، ص 8دايرةالمعارف فريد وجدي، ج  -1

  .252سباعي، ص 
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ها باز  ها و حرمت داند تا ارزش درنگ مادران را به خانه ضروي مي آمريكايي بازگشت بي
گردند و فرزندان با اخالقي پرورش يابند كه اشتياق مادر براي باال بردن سطح 

آنها را محروم كرده است. وي در ادامه گفته است: تجربه ثابت نموده كه شان  اقتصادي
بازگشت مادر به حريم خانواده تنها راه نجات نسل جديد از سرنوشتي است كه در آن 

  1دارد. گام بر مي
ي اج) در پژوهش و نظرخواهي جديدي كه مؤسسه گالوپ آمريكا با هدف شناخت ر

از خانه انجام داده بود، اين نتيجه به دست آمد كه زنان  بيرون زو ديدگاه زنان شاغل به ا
دهند كه به  % از زنان آمريكايي ترجيح مي65آمريكايي كارمند، خسته و رنجورند. 

ها و نتيجه آن گفته  پس از بيان اين پژوهش» آيدا اولين«هايشان باز گردند. دكتر  خانه
ها  ت. اما امروز در حالي كه پرتگاهكند، كه به امنيت شغلي رسيده اس زن گمان مي«است: 

هاي او را  اند و تالش بسيار، توانايي آلود ساخته هاي راه، پاهايش را خون و فراز و نشيب
  2».ها به كاشانه خود برگردد كند براي در آغوش گرفتن بچه گرفته است، آرزو مي

  نياز جامعه به زنان -3468

شوند از جمله آنها  يي شمرده ميمشاغلي در جامعه وجود دارد كه از فروض كفا
زنان و زايمان (سزارين) شناسي، جراحي،  هاي گوناگون آن چون روان پزشكي و رشته

آزمايش خون، پرستاري و راديولوژي (عكسبرداري) است كه دولت بايد مؤسسات و 
  اداراتي را براي انجام اين خدمات پزشكي و مانند آن پديد آورد.

پردازند يا اين كارهاي دولتي  نين مشاغلي به صورت مستقل ميترديد زناني كه به چ بي
نياز جامعه است. زيرا زنان بيمار به جاي مراجعه به  كنند، از موارد مورد را سرپرستي مي

روند و در نتيجه مشكل كشف عورت هم پيش  پزشكان مرد نزد پزشكان زن مسلمان مي

______________________ 

  .252به نقل از كتاب دكتر سباعي، ص  8/3/53به تاريخ  ة) قاهرة اليومبرگرفته از مقاله (جريد -1

  همان. -2
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اي جامعه را  ذيرفتن چنين كارهاي دولتينخواهد آمد. بنابراين، زنان توانا و متخصص با پ
  كشانند. به سوي پيشرفت و بهسازي مي

رسد. آيا زن  شود كه اين نياز در جامعه گاهي به درجه وجوب مي حال اين سؤال مي
  تواند چنين وظايفي را در دولت بر عهده بگيرد؟ مي

  براي اداره كارهاي دولتي توسط زن دو شرط زير مطرح است: پاسخ:
  م ايجاد مزاحمت براي كارهاي خانهعد -1
  نياز زن به امرار معاش و كسب روزي با انجام كار دولتي -2

زني كه اين دو شرط را دارد، بر حسب شرايط و احوال انجام اين كار براي او بنابراين 
  تواند كار آموزش دختران را هم به عهده بگيرد. جايز يا مستحب يا واجب است و نيز مي

  دولت براي كمك به زن شاغل خدمات -3469

از آنجايي كه جامعه نياز دارد زنان در برخي مشاغل دولتي فعاليت كنند بر دولت 
اي كه به آن اشاره شد ـ هر  دهي درست و بررسي شده ـ به شيوه واجب است با سازمان

مدن هاي [الزم] را براي پديد آ تعداد زن را كه مورد نياز است، آموزش دهد تا ابزار و راه
  گونه مشاغل فراهم سازند. زناني توانمند به منظور تصدي اين

گيرد، ياري و همراهي نمايد تا  گونه وظايف را به عهده مي دولت بايد زني كه اين
اش آسيب نرساند. براي نمونه ساعت  داري و زناشويي انجام آن كارها به تكاليف خانه

كنند، مقرر  گونه مشاغل فعاليت مي كاريش را كمتر از ساعت كاري مرداني كه در اين
نمايد. اگر زنان ازدواج كرده باشند، مهد كودكي براي فرزندانشان داير نمايد و بر پايه نياز 

بندي كند. براي نمونه گروهي صبح و برخي بعد  و مصلحت، اوقات كاري آنها را تقسيم
  از ظهر كار كنند.

  

كارهاي دولتي ناچارند،  رآمد از راهافزون بر اين دولت بايد زناني را كه به كسب د
شان مانند تنظيم  در كارهايي متناسب با روحيه و توانمندي را او ياري نمايد و
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هاي عمومي يا انجام كارهاي دفتري يا حسابرسي در مدارس دخترانه كه  كتابخانه
  سروكارشان با دختران است و به اختالط با مردان نيازي نيست يا كمتر است، بگذارد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  جستار دوم:

  حق نامزدي و انتخاب

  پيشگفتار و روش بحث -3471

براي مشاغلي كه سرپرستي آنها با انتخابات انجام اين جستار به حق زن در نامزدي 
گيرد و ميزان حق زن در انتخاب (نامزدها) اختصاص يافته است، كه به دو قسمت زير  مي

  تقسيم شده است:
  و نامزدي براي احراز مقام رياست دولت.يكم) انتخاب رئيس دولت 

  دوم) انتخابات مجلس شورا و نامزدي براي عضويت در آن.

  يكم:

  انتخاب رئيس دولت و نامزدي براي احراز پست رياست دولت

  براي پذيرش پست رئيس دولت، مرد بودن شرط است -3472

د، آمده است: ان روايت كرده �در حديث شريفي كه امام بخاري و ديگران از ابوبكره
خبر رسيد كه، اهل فارس (ايرانيان) دختر خسرو پرويز را به پادشاهي  �وقتي به پيامبر«

قومي كه حكومت خود را « 1»ةألن يفلح قوم ولوا أمرهم امر «اند، فرمود:  بر خود حاكم ساخته
  ».به زني بسپارد، رستگار نخواهد شد

شايستگي پذيرش سرپرستي  دهد، كه زن اين حديث نشان مي«شوكاني گفته است: 
حكومت را ندارد و سرپرستي [حكومت] او براي هيچ قومي هم روا نيست. زيرا 

  2».گيري از اين كار به سبب رستگار نشدن واجب است كناره

______________________ 

  . 200، ص 8، سنن النسايي، ج 263، ص 8االوطار، شوكاني، ج  نيل -1

  .265، ص 8االوطار، ج  نيل -2
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گردد، واليت عظمي، يعني  واليتي كه زن از آن ممنوع مي«ابن حزم گفته است: 
فقها آن را ذكر و بر آن اجماع  و اين چيزي است كه، 1خالفت و رياست دولت است

  2».اند نموده

  گزينند مسلمانان، رئيس دولت ـ خليفه ـ را بر مي -3473

گزينند، با  هايي براي يك مقام هستند كه مسلمانان برمي خليفه، امام و رئيس دولت، نام
گردد و فقها بر اين  يابد و ياري خليفه واجب مي انتخاب مردم، خالفت رسميت مي

هر كس كه مسلمانان بر امامت و «گفته است: » المغني«اند. نويسنده كتاب  مودهتصريح ن
  3».گردد ي شوند، امامت او اثبات و ياريش واجب ميار بيعت با او هم

كند اما امامت  گاهي خليفه پيشين، خليفه بعدي را منصوب و جانشين خود اعالم مي
ابد. بلكه با بيعت مسلمانان يا ي فرد منصوب با نصب خليفه پيشين تحقق و رسميت نمي

امامت فرد منصوب «گردد. امام ابويعلي حنبلي گفته است:  اهل حل و عقد با او محقق مي
يابد.  گردد، بلكه با نصب مسلمانان رسميت مي با نصب خليفه پيش از خود منعقد نمي

بنابراين امامت شخص منصوب پس از مرگ خليفه با انتخاب كساني كه در آن زمان 
شود كه واليت عهدي [خلفا]  الي] اين سخنان فهميده مي از [البه 4شود. هستند، حاصل مي

در واقع نامزدي براي خالفت است و وعده و پيمان خالفت براي شخص منصوب 
  نيست.

______________________ 

  .430، ص 9، ابن حزم، ج المحلي -1

، اإلرشاد إلي قواطع األدلة في أصول االعتقاد، امام جويني، ص 129-130، ص 4المحتاج، ج  مغني -2
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  اساس حق امت در انتخاب خليفه -3474

ا از امت اسالمي در انتخاب خليفه حق دارند كسي را برگزينند كه، دستورات الهي ر
  راه اجراي احكام شريعت اسالمي دريافته است؛ همچنان كه قرآن فرموده است:

� (#θ ãè Î7®? $# !$ tΒ tΑ Ì“Ρ é& Νä3øŠs9 Î) ÏiΒ óΟ ä3 În/   ]3اعراف / [  � ‘§
  .»ديكن يرويكه از طرف پروردگارتان بر شما نازل شده، پ يزياز چ«

  و

� ä−Í‘$ ¡¡9 $# uρ èπ s%Í‘$ ¡¡9 $# uρ (#þθ ãèsÜ ø% $$sù $yϑ ßγtƒÏ‰ ÷ƒr& �  ] / 38مائده[  
، بعنوان يك ]اند به كيفر عملي كه انجام داده[دست مرد دزد و زن دزد را، «

  .»مجازات الهي، قطع كنيد
گونه نصوص شرعي، بيانگر مسئوليت امت اسالمي براي اجراي احكام اسالم است  اين

سلط و و تا زماني كه امت اسالمي مسئول و پاسخگوي اجراي احكام باشند، اختيار ت
توانند سلطه خود را به صورت مستقيم  را دارند و چون مسلمانان نميچيرگي بر اين اجرا 

هاي  گزينند تا مستقيماً اجراي مسئوليت اي برمي و جمعي اعمال كنند نماينده يا خليفه
رهايي كه انسان خود مالكيت اشرعي را به عهده بگيرد. زيرا دادن نيابت به ديگران در ك

  حاظ شرعي دارد، رواست.آن را از ل

  رابطه خليفه با امت -3475

 بگزيند، پس خليفه وكيل و ناي چون امت اسالمي خود خليفه را از راه انتخاب برمي
امت است. يعني جايگاه و اعتبار شرعي او درباره كار امت به اعتبار نيابت و وكالت امت 

اند كه  كرده و بيان نموده است. فقها، به طبيعت رابطه ميان خليفه و امت بسيار توجه
يني و نمايندگي از جانب امت است. ماوردي اش با جانش تصرف خليفه در كارهاي دولتي

فقيه، هنگام سخن از تأثير مرگ خليفه بر امارت كساني كه خليفه آنها را امير شهرهاي 
صوب اگر خليفه امري را به فرمانروايي من«مسلمانان كرده بود، سخن گفته، آورده است: 
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گردد؛ زيرا خليفه كه جانشين مردم است او را  كرده باشد با مرگ خليفه، آن امير عزل نمي
  1».استنصب و بر آن كار گماشته 

  روش انتخاب خليفه -3476

رأي او را بر كنند و با دادن  آيا امت اسالمي خليفه را به روش مستقيم انتخاب مي
شود؟ و گروهي از مردم به جاي همه  عيين ميگزينند؟ يا خليفه با انتخاب غيرمستقيم ت مي

  نمايند؟ مردم، خليفه را انتخاب مي
از ديدگاه نويسنده [زيدان] هر دو روش جايز است زيرا انتخابات مستقيم سند خدايي 

  دارد و خداوند فرموده است: 

� öΝ èδ ã�øΒ r& uρ 3“u‘θ ä© öΝ æηuΖ÷�t/ �   /38[الشوري[  
  »آنهاست نايبه صورت مشورت در م شانيكارها«

هنگامي كه اتفاقي رخ بدهد، مسلمانان گرد هم «رازي، در تفسير اين آيه گفته است: 
ستايد. زيرا  كنند. خداوند آنان را در اين حالت مي آيند و درباره آن با هم مشورت مي مي

 2».گيرند اين كار نشان دهنده اين است كه تكروي ندارند و تا متحد نشوند تصميم نمي
هاي مهمي است كه  خاب خليفه و انسان شايسته اين جايگاه از روي دادهشك انت بي

  سزاوار مشورت است.
راه دوم براي انتخاب خليفه، انتخاب غيرمستقيم است كه در تاريخ اسالم و در دوره 

فهم اسالم و اجراي آن بود. خلفاي راشدين سند دارد؛ زيرا آن دوره بهترين دوره درك، 
شدند خلفاي بزرگوار را  ناميده مي» اهل حل و عقد«ز امت كه در آن زمان، گروهي ا

كردند و با كسي كه آنها  نمودند و مردمي كه در مدينه بودند، از آنها پيروي مي انتخاب مي
كردند. براي هر روش از ديدگاه فقهي سند وجود  به نام خليفه برگزيده بودند، بيعت مي
تيار و انتخاب خليفه صاحب حق است و حق دارد دارد. فقها بر اين باورند كه امت در اخ

______________________ 

  .29االحكام السلطانيه، ماوردي، ص  -1
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انجام دهد. يعني كسي يا  ا واسطهبكه اين كار را با انتخاب مستقيم؛ يا غيرمستقيم و 
زيرا هميشه نيازي نيست كه كساني از امت به جاي همه مردم خليفه را انتخاب كنند. 

بگيرد. فقها با  تواند براي اين كار وكيل دارنده حق خودش وارد عمل شود بلكه مي
اند.  پذيرفتن درستي انتخاب از سوي اهل حل و عقد، انتخاب غيرمستقيم را تأييد كرده

زيرا اهل حل و عقد در انتخاب خليفه، جانشينان امت و وكالي آنان هستند. عالمه ابن 
چون با جماع ثابت شده كه منصب خالفت واجب «اش نوشته است:  خلدون در مقدمه
گردد. در  ش كفايي است و به اختيار و انتخاب اهل حل و عقد بر مياست. پس از فرو

و ماوردي  1».گردد و بر امت، اطاعت از او واجب است نتيجه نصب او اختصاصي مي
شود و يكي از آنها با انتخاب  امامت، يعني خالفت كه به دو گونه انجام مي«گفته است: 

  2».اهل حل و عقد است

  سيله اهل حل و عقدانتخاب خليفه به و -3477

وقتي كه انتخاب خليفه به روش غيرمستقيم ـ يعني انتخاب به وسيله اهل حل و عقد 
باشد ـ جايز باشد بايد دانست كه اهل حل و عقد چه كساني هستند؟ و چگونه به اين 

  و راه شناسايي آنها چگونه است؟يابند؟  مقام و منزلت دست مي
ي هستند كه امت به آنها اطمينان دارند و رأي پاسخ: منظور از اهل حل و عقد كسان

پذيرند. زيرا به وجود اخالص،  پسندند و شخصي را كه آنها خليفه بدانند، مي آنها را مي
انديشي، آگاهي بر امور و رعايت مصالح امت شناخت  پايداري، پرهيزكاري، دادگري، نيك

كه از حاكمان يا علما و يا غير  كند نمايند و فرقي نمي اند و امت از آنان پيروي مي يافته
اند و نمايندگان امت به شمار  آنان باشند. اينها كساني هستند كه اهل حل و عقد نام گرفته

آورند؟ در زمان خلفاي راشدين، شخصيت  آيند. اما چگونه اين صفت را به دست مي مي
شان با  بتيصح اهل حل و عقد ميان همه مسلمانان يا بيشتر مردم در خالل رفاقت و هم

______________________ 

  .4السلطانية، ماوردي، ص  احكام -1
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هاي درخشاني كه اخالص و استقامتشان را  و جهادشان در راه اسالم و سابقه �پيامبر
انديشي و آگاهي بر امور نيز  داد، معروف و شناخته شده بود، و چون به نيك نشان مي

و تأكيد امت و اينكه آنها اهل حل و عقد يا معروف شده بودند، نيازي به تصريح 
گونه كه به تكليف امت براي انتخاب  تخاب خليفه هستند، نبود. هماننمايندگان امت در ان

گرديد، كسي جز اينان  اهل حل و عقد هم نيازي نبود. زيرا اگر امت به اين كار مكلف مي
  شد. انتخاب نمي

اما در عصر حاضر شناسايي اهل حل و عقد، جز از راه انتخاب مردم ممكن نيست و 
توانند وصف اهل حل و عقد و نمايندگان مردم را در  ند، ميكساني كه امت آنها را برگزين

گزيند كه از  انتخاب خليفه به خود بگيرند. زيرا شأن شايسته امت كساني را برمي
  1شايستگان اهل حل و عقد خواهند بود.

  كند؟ آيا زن در انتخاب مستقيم خليفه شركت مي

ستقيم برگزيند. حال اين سؤال خليفه را از راه انتخاب متواند  گفتيم امت اسالمي مي
شود كه آيا زن حق دارد در اين انتخاب شركت كند؟ يا اين حق خاص مردان  مطرح مي

  است؟
تواند در انتخاب مستقيم خليفه شركت و رأي خود را آشكار  : زن مسلمان ميپاسخ

  نمايد. زيرا: 

  يكم -3479

ر انتخاب خليفه چنين تكليف شرعي زن از ديدگاه نويسنده [زيدان] براي مشاركت د
اين مقام بزرگ  اي را كه براي نسان نيكوكار شناخته شدهااست كه براي اين منصب 

شايستگي دارد و بر مصالح امت و خيرخواهي براي آنان آگاه است، معرفي كند و به وي 
  ي دهد زيرا اين كار از جمله همكاري بر نيكوكاري و تقواست.ار

______________________ 
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منصب خالفت را دارد ذاتاً نصب به شمار شايستگي ي زن درباره كسي كه ااظهار ر
آيد تا مانند نصب قاضي گفته شود، زن حق انجام اين كار را ندارد. بلكه رأي زن در  نمي

نمايد و چه بسا رأي او سبب انتخاب كسي يا  خليفه سهيم است و ايفاي نقش ميانتخاب 
به منتخب خود حذف ديگري شود. پس آيا زن با انجام چنين كاري خالفت را 

  سپارد؟ نمي
خير، زيرا منصب خالفتي كه شخص برگزيده به آن دست يافته با مجموع آراي : پاسخ

بدست آمده و تنها با رأي زنان بدست نيامده است. در نتيجه رأي زن در انتخاب مردم 
خليفه مانند رأي ديگران است و به حد انتصاب فرد منتخب به مقام خالفت ارتقا 

  يابد. نمي

  دوم -3480

هميشگي گروه مسلمانان، مشورت كردن در كارهايي است كه براي همه از اوصاف 
  كند كه:  آنها اهميت دارد و اين سخن خداوند متعال درستي آن را تأييد مي

� öΝ èδ ã�øΒ r& uρ 3“u‘θ ä© öΝ æηuΖ÷�t/ �   /38[الشوري[  
  »آنهاست انيبه صورت مشورت در م شانيكارها«

نازل » مدينه منوره«در مكه پيش از تشكيل دولت اسالمي در  اين آيه، مكي است و
  1».بر اينكه شورا از ويژگي و خصوصيت گروه مسلمانان استكند  شده و اشاره مي

افتد،  دهد، مسلمانان درباره مسايلي كه در ميانشان اتفاق مي همچنين اين آيه نشان مي
نمايند و  د و شتاب و تكروي نميكنن آيند و درباره آن با همديگر مشورت مي گرد هم مي

  2ستايد. ناپذير مي خداوند آنها را به سبب اين شيوه استوار و شكست
ترين فرد براي  انتخاب خليفه از اتفاقات بسيار مهم است و براي شناخت شايسته

خالفت بايد مشورت و بررسي شود. بنابراين هر كسي درباره فردي كه او را براي 
______________________ 

  .47، ص 7في ضالل القرآن، سيد قطب، ج  -1
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گويد و زنان نيز در مفهوم اين آيه داخل  ي خود را مياد، ردان خالفت شايسته مي
  شوند. زيرا منظور از آيه  مي

� öΝ èδ ã�øΒ r& uρ 3“u‘θ ä© öΝ æηuΖ÷�t/ �   /38[الشوري[  
  »آنهاست انيبه صورت مشورت در م شانيكارها«

و زن نيز يكي از اين است كه، كار مسلمانان در ميان خودشان و با مشورت انجام گيرد 
گيرد و در نتيجه زن  و از گروه مسلمانان است. پس معناي آيه آنان را هم در بر ميآنها 

حق دارد كه ديدگاهش را در انتخاب خليفه به زبان آورد زيرا اظهار رأي از مستلزمات 
  مشورت و مقتضيات آن است.

  سوم -3481

، آنها را �، شش نفري كه عمر�هنگام انتخاب خليفه پس از وفات عمربن خطاب
، را انتخاب �برگزيده بود، گرد هم آمدند و پس از مشورت، عبدالرحمن بن عوف

، يكي را براي خالفت برگزيند. �طالب ابن ابي و علي �بن عفان كردند كه از ميان عثمان
سپس «انجام داده، گفته است:  سابن كثير درباره كاري كه عبدالرحمن بن عوف

م درباره آن دو ـ عثمان و علي ـ مشورت عبدالرحمن بن عوف به پا خاست تا با مرد
  1».نشين هم مشورت نمود نمايد و حتي با زنان پرده

عبدالرحمن بن عوف به مدت سه روز با مردم «االسالم ابن تيميه گفته است:  شيخ
گردانند و او حتي با دختران  مشورت نمود و خبر داد كه مردم نظر خود را از عثمان برنمي

   2».نمود نشين هم مشورت پرده
داشتند و رأي آنها تأثيري نداشت  ي را درباره انتخاب خليفه نميااگر زنان حق اظهار ر

  شد. عبدالرحمن بن عوف نظر آنها را جويا نمي

______________________ 
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  چهارم -3482

قرآن كريم اشاره كرده كه با زن در كارهايي كه در آنها مصلحت دارد، مشورت گردد. 
رزند پيش از پايان شيردهي يا پس  از آن خداوند به عنوان نمونه درباره از شير گرفتن ف

  متعال فرموده است:

� ßN≡t$ Î!≡ uθ ø9$# uρ z÷èÅÊ ö� ãƒ £ èδy‰≈s9 ÷ρr& È ÷, s!öθ ym È ÷n=ÏΒ%x. ( ô yϑÏ9 yŠ# u‘r& βr& ¨ΛÉãƒ sπ tã$|Ê §�9 $# 4 
’ n?tãuρ ÏŠθ ä9öθ pRùQ$# …ã&s! £ßγè% ø—Í‘ £åκèE uθ ó¡ Ï. uρ Å∃ρã� ÷è pRùQ$$ Î/ 4 Ÿω ß#‾=s3è? ë§ø	 tΡ āωÎ) $ yγyè ó™ãρ 4 Ÿω 

§‘!$ ŸÒ è? 8ο t$ Î!≡uρ $ yδÏ$ s!uθ Î/ Ÿω uρ ×Šθ ä9 öθtΒ …çµ ©9  Íν Ï$ s!uθ Î/ 4 ’n? tãuρ Ï^ Í‘# uθø9 $# ã≅ ÷VÏΒ y7Ï9≡sŒ 3 ÷βÎ*sù 

# yŠ#u‘r& »ω$ |Á Ïù  tã <Ú# t� s? $ uΚåκ÷] ÏiΒ 9‘ãρ$ t± s? uρ Ÿξsù yy$ oΨ ã_ $ yϑÍκö� n=tã �       ]233/ ةبقر ال[  
دهند. هرگاه يكي از پدر و مادر يا  فرزندان خود را شير مي مادران دو سال تمام«

هر دوي ايشان خواستار تكميل دوران شيرخوارگي شوند ... و اگر (والدين) 
خواستند با رضايت و مشورت همديگر (كودك را زودتر از دو سال) از شير باز 

  ».گيرند، گناهي بر آنان نيست
اين آيه بر جواز اجتهاد در احكام حوادث « در تفسير اين آيه گفته است:امام جصاص 

كند زيرا خداوند متعال براي پدر و مادر مشورت كردن را در آنچه به صالح  داللت مي
شان بستگي  داند و آن به ظن غالب بچه است يعني درباره زمان از شير گرفتن مباح مي

  1پذيرد. دارد و به صورتي يقين انجام نمي
پدر و مادر بر فرزند خود حق مشترك «... ين آيه آمده است: در تفسيرالمنار درباره ا

توانند، پيش از مدت دو سال يا پس از آن،  دارند بايد به درستي بر او دلسوزي كنند و مي
اي كه هر دو  او را از شير بگيرند اگر پس از مشورت به توافق رأي رسيدند، به گونه

  2راضي باشند و ضرري هم به فرزندشان نرسد.

______________________ 

  .414، ص 2تفسيرالمنار، شيخ محمد رشيد رضا، ج  -1
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وجود داشته باشد و به مستقيم يا غيرمستقيم زن چنين در كارهايي كه مصلحت هم
شك زن در انتخاب خليفه داراي مصلحت  بيشود.  مشورت نياز باشد با زن، مشورت مي

است؛ زيرا انتخاب انسان صالح شايسته براي منصب خالفت عاملي بسيار مهم در صالح 
ميت دارد و مصلحت زن سخت با صالحيت جامعه براي زن هم اهجامعه است و 

 هكند. پس حق اوست ك مصلحت جامعه پيوند خورده است زيرا در اين جامعه زندگي مي
يابد كه ميدان و  در انتخاب خليفه با او مشورت شود و مشورت با او زماني تحقق مي

ت شايسته اي وسيع براي اظهار رأي درباره كسي كه او براي تصدي منصب خالف گستره
  ند، داشته باشد.دا مي

  پنجم -3483

كاري بس مهم است و براي » خالفت«انتخاب مردي صالح و شايسته براي منصب 
همه مسلمانان ارزش دارد و فرقي ميان مردان و زنان آنان نيست و بر همه آنان واجب 
است كه تمام تالششان را براي يافتن مرد مناسب و شايسته منصب خالفت به كار ببرند 

ا برگزينند. زن مسلمان نيز بايد تمام همت خود را براي كار مسلمانان به كار بندد و و او ر
هر «روايت شده است كه فرمود:  �. زيرا از پيامبركوشد گونه كه مرد مسلمان مي همان

و شانه خالي كردن از مسئوليت ». نيست انمسلمان از كس به كار مسلمانان اهتمام نورزد
ت خودداري از اظهار رأي درباره كسي است كه سزاوار منصب اهتمام به امر واجب خالف

  ي زن از اين لحاظ همسان رأي مرد است.اخالفت است و ر

  ششم -3484

، روايت شده �در حديثي شريف به روايت مسلم از ابي رقيه، تميم بن اوس الداري
» اني؟براي چه كس«پرسيديم: ». دين سراسر پند و اندرز است«فرمود:  �كه پيامبر خدا

در معناي پند ». براي خدا و كتاب خدا و رسول خدا و ائمه مسلمانان و عموم آنها«فرمود: 
يعني ارشاد و راهنمايي آنها به راه رستگاري و «و اندرز براي همه مسلمانان آمده است: 
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شك يكي از كارهايي كه  بي 1ياري آنها با زبان و عمل بر آنچه در آن خير و صالح است.
لحت مسلمانان وجود دارد شركت در انتخاب انسان صالح براي منصب در آن مص

  پذيرد. خالفت است و اين كار با اظهار رأي مردان و زنان نسبت به فرد شايسته، انجام مي

  هفتم -3485

آيد زيرا زن  ي زن درباره فرد شايسته خالفت مانند اجتهاد و افتا به شمار ميااظهار ر
تواند  اد دارد، اجتهادش ممنوع نيست و نيز در كارهايي كه ميدر اموري كه توانايي اجته

كند. ايشان  فتوا دهد، ممنوع الفتواي نيست. گفتار امام ماوردي نيز اين سخن را تأييد مي
گويد،  همانند شرايط انتصاب مسند قضاوت سخن مي» مرد بودن«در حالي كه از شرط 

محول شود، درست نيست. زيرا اگر مسئوليت انتصاب قاضي به زن «فرموده است: 
نمايد. [اما] اگر  تعيينحاكم شود، جايز نيست كه قاضي هنگامي كه شايسته نيست، 

جتهاد نيز ست. زيرا انتخاب، اجتهاد است و اانتخاب قاضي به وي محول گردد، جايز ا
  2».همچون فتوا براي زن منع نشده است

دار حكومت شود يا آن را بر  هپس آنچه براي زن ممنوع شده، اين است كه خود عهد
اي را براي تصدي منصب خالفت برگزيند،  مرد شايستهعهده زن ديگر واگذار كند. اما 

اي اجتهاد است و همچنان كه زن از فتوا  اين كار در واقع انتخاب است و انتخاب گونه
  منع نشده از اجتهاد نيز منع نشده است.

  فهشركت زن در انتخاب غيرمستقيم خلي -3486

توانند در انتخاب خليفه به صورت مستقيم شركت نمايند و زن هم  گفتيم كه مردم مي
همچنين گفتيم انتخاب خليفه به روش غيرمستقيم حق شركت در اين انتخابات را دارد. 

اند، نيز امكان دارد.  نمايندگان امت در انتخاب خليفهيعني از سوي اهل حل و عقد كه 
______________________ 
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تواند در انتخاب اهل حل و عقد شركت  د كه آيا زن ميشو حال اين سؤال مطرح مي
ديگران او را برگزينند تا به عضويت نمايد؟ و آيا جايز است كه خود را نامزد نمايد يا 

  اهل حل و عقد درآيد؟ و به صورت عملي در انتخاب خليفه سهيم باشد؟

  حق زن در انتخاب اهل حل و عقد -3487

ثابت است؛ زيرا او حق شركت در انتخاب خليفه حق زن در انتخاب اهل حل و عقد 
تر است يعني انتخاب اهل حل و  را به صورت مستقيم دارد. پس حق آنچه از آن پايين

  يابد. عقد را مي

  تواند از اهل حل و عقد باشد؟ آيا زن مي -3488

هاي بعدي سخن  درباره انتخاب زن در هيأت اهل حل و عقد و مانند آن در بخش
  .خواهيم گفت

  شرايط زن براي شركت در انتخاب خليفه -3489

كند، بايد مسلمان باشد. زيرا خالفت از امور دين  زني كه در انتخاب خليفه شركت مي
گيرند، شرايط ديني است و كسي  است و شرايط كساني كه مسئوليت آن را به عهده مي

كسي است كه اسالم سوزاند،  شناسد و بر آن دل مي كند و آن را مي رسيدگي ميكه به آن 
ورزد، هيچ ارزشي براي اين شرايط  را دين خود دانسته است اما كسي كه به اسالم كفر مي

قايل نيست. چه بسا قصد انتخاب كساني را داشته باشد كه اين شرايط را ندارند. شرط 
ديگر آن است كه عاقل و بالغ باشد و مجنون و نابالغ حق انتخاب ندارند. زيرا انسان 

عقل است. در نتيجه، شايستگي شركت در انتخابات را ندارد و نابالغ هم  ن در كل بيمجنو
انديشي، معرفت و شناخت دارد و  خرد است و انتخاب خليفه نياز به درايت، نيك كم

داراي اين صفات نيستند. پس نبايد گفت چرا به دختر اند،  كساني كه هنوز به بلوغ نرسيده
ضرري در آن براي نتخابات داده نشده است در حالي كه خردسال مميز حق شركت در ا

  او وجود ندارد؟
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شوند. زيرا رأي او  ضرر مياگر اين حق را به دختر نابالغ بدهند مسلمانان دچار  پاسخ:
شود هرچند كه رأي او از عقلي كمال يافته و از تجربه و  با رأي ديگران برابر شمرده مي

  گيرد. فت سرچشمه نميشناخت امور و شناسايي نامزدان خال
كم مستوره الحال باشد و از او  همچنين شرط است كه عدالت داشته باشد يا دست

فسق و اصرار بر گناه ديده نشده باشد. زيرا براي حفظ حق مشهود عليه و كسي كه اين 
گيرد، عدالت در شاهد شرط است و اظهار رأي انتخاب كننده زن  شهادت به او تعلق مي

اي شهادت است. و نيز مصلحت  ره كسي كه شايستگي خالفت را دارد، گونهيا مرد دربا
يابد پس بايد براي مصلحت مسلمانان  دهندگان مرد يا زن رابطه مي رأيمسلمانان با رأي، 

احتياط نمود. يعني به كساني كه از حق انتخاب خليفه برخوردار و بر انتخاب شخص 
ود و عالمت بها دادن هم عدالت انسان يا ورزند، بهاي بيشتري داده ش اصلح رشك مي

  مستوره الحال بودن اوست.

  نامزدي براي منصب خالفت -3490

گزيند. اما آيا در اين انتخاب، خود آناني كه  گفتيم كه امت اسالمي خليفه را بر مي
د؟ كنن اند، از پيش، آنان را انتخاب مي اند نامزد شوند يا ديگراني كه آنان را نامزد كرده مايل

يا پيش از انتخاب، نامزد شدن براي خالفت در كار نيست؟ ميزان مشروعيت اين نامزدي 
چقدر است؟ آيا براي زن جايز است نامزد اين منصب شود يا كس ديگري را انتخاب 

  نمايد؟

  نامزدي از جانب ديگران -3491

از ديدگاه ما نامزدي شخصي براي منصب خالفت از سوي ديگران، چنانچه خود 
از آن جرياني قديمي  ضي باشد و آن را رد ننمايد از نظر شرعي جايز است. دليل ورا

كنندگان  به اجتماع �بزرگوار رخ داده است: ابوبكر صديق �است كه در زمان صحابه
من يكي از «براي انتخاب خالفت، گفت:  �ساعده، پس از وفات پيامبر ي بني در سقيفه

پسندم.  عبيده بن جراح ـ براي خالفت بر شما مياين دو مرد را ـ عمربن خطاب و ابو
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پس از آن ابوبكر دست من و «گفت:  �عمر». پس با هر كدام خواستيد، بيعت كنيد
  1».ابوعبيده را گرفت در حالي كه بين ما نشسته بود

يعني انتخاب عمربن خطاب و ابوعبيده براي منصب خالفت، ، �اين كار ابوبكر
كنندگان در سقيفه بني ساعده  انتخاب يكي از آنها را به اجتماع نامزدي نام دارد و در واقع

سپرد. آنچه ذكر گرديد در واقع همان چيزي است كه عمربن خطاب بعدها درباره آن 
اي از او درباره خالفت و جانشيني و تبيين آنچه در سقيفه بني  سخن گفته و در خطبه

ه، فراوان شد و صداها باال رفتن تا همهم«ساعده رخ داده است، نقل شده كه، گفته است: 
درنگ گفتم: اي ابوبكر! دستت را بگشا پس دستش را  حدي كه از اختالف ترسيدم. بي

گشود و با او بيعت كردم و مهاجران نيز با او بيعت نمودند. سپس انصار با او بيعت 
زد را براي انتصاب منصب خالفت نام �ابوبكر �عمربن خطاب به اين ترتيب، 2كردند.

را به عنوان  �كه در سقيفه جمع شده بودند، ابوبكر، آنهايي �كرد. با نامزد شدن ابوبكر
  ».خليفه انتخاب نمودند

  شخصي، خود را براي سمت خالفت نامزد كند -3492

دهد، و ابن  اي كهن دارد كه جواز آن را نشان مي نامزدي براي پست خالفت پيشينه
كار خالفت را پس  سعمر«، آن را آورده است: سفانبن ع كثير در داستان انتخاب عثمان

طالب، طلحه  بن ابي عثمان بن عفان، علي«از خود ميان شش نفر به شورا گذاشت و آنها 
بودند. سپس » بن عبيداهللا، زبيربن عوام و سعدبن ابي وقاص و عبدالرحمن بن عوف

يگر واگذار نمودند. چنين شد كه سه نفر از آنها حق خود را در امر خالفت به سه نفر د
وف عوقاص به عبدالرحمن بن  طالب و سعدبن ابي زبير حق امارت خود را به علي بن ابي

و طلحه به عثمان بن عفان واگذار نمود. سپس عبدالرحمن بن عوف به علي و عثمان 
  نماييم. گفت: هر يك از شما كه از عهده اين مسئوليت برآيد كار را به او واگذار مي

______________________ 
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  .119، ص 3همان، ج  -2



    

  حقوق و تكاليف زن در اسالم                    246
    

و علي ساكت شدند و عبدالرحمن بن عوف گفت: من حقم را واگذار پس عثمان 
نمايد و تكليف خداوند و اسالم بر من است تا اجتهاد نمايم و برترين شما را به حق  مي

  1».برگزينم. سپس گفتند: بله
به صورت ضمني و در اصل به شكل صريح دال  ببنابراين سكون عثمان و علي

راي منصب خالفت نامزد كرده بودند. و به مسلمانان نفع بر اين است كه آنان خود را ب
برسانند. يعني هر يك از آن دو در وجودش شايستگي، كفايت و توانمندي خدمت به 

  پست خالفت را دريافته بود. بدست گرفتنمسلمانان از راه 
از جمله چيزهايي كه بيانگر جواز نامزدي براي منصب خالفت است، سخن ماوردي 

اگر كسي به انجام كار «عقد امامت سخن به ميان آورده و فرموده است: است كه از 
كننده تا امامي را براي امت  شوند. گروهي انتخاب خالفت نپرداخت مردم دو دسته مي

  2».انتخاب نمايند و گروهي اهل فرمانروايي، تا يكي از آنها براي امامت انتخاب گردد
، يعني يكي از آنها خود را براي »ةمامحتی ينصب أحدهم لإل«همچنين آورده است: 

كنندگان، يعني اهل حل و عقد،  امامت برگزيند و نامزدي خود را اعالم نمايد تا انتخاب
و اهل حل و عقد در پرتو  3وجود شرايط را در شخص نامزد خالفت بررسي نمايند.

ترين  هشناخت شرايطي كه نامزد بايد پس از نامزد شدنش داشته باشد به شناخت شايست
  يابند. انتخاب منصب خالفت دست مي

  تواند كسي جز خود را براي منصب خالفت نامزد نمايد؟ آيا زن مي -3494

آيا اگر زمان انتخابات آغاز گرديد براي زن جايز است كساني را كه شايسته مقام 
فه بيند براي اين سمت نامزد نمايد؟ زيرا چنانچه او بتواند خودش مستقيم، خلي خالفت مي

تواند هر كس را كه خود شايسته مقام خالفت  تر مي را انتخاب نمايد، بسيار راحت

______________________ 
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  247  سالم سكونت داردكه در داراإل حقوق زن مسلمانيبخش دوم: 
  

تشخيص دهد، نامزد نمايد، تا با نامزد نمودن او، مقدمه انتخاب خليفه را به دست همه 
  مسلمانان فراهم گرداند.

  كنند؟ آيا زنان در بيعت با خليفه [همراه مردان] شركت مي -3495

خاب خليفه به صورت مستقيم از سوي مردم يا اهل حل و عقد هنگامي كه كار انت
چنين پيش  �گونه كه براي ابوبكر نمايند. همان انجام شد، همه مسلمانان با او بيعت مي

ي بني ساعده با او بيعت كردند، همه  كنندگان در سقيفه آمد و پس از اينكه اجتماع
  مسلمانان در مسجد با او بيعت نمودند.

زهري از ». بيعت عمومي بر روي منبر بود«در صحيح خود گفته است: امام بخاري 
شنيدم عمربن خطاب در آن روز به ابوبكر گفت: از «أنس بن مالك روايت كرده است: 

  1».منبر باال برو. او از منبر باال رفت و همه مردم با او بيعت نمودند
 �د كه، زنان با ابوبكران نياورده» صحيح البخاري«بخاري و نيز عسقالني هم در شرح 

و زنان هم » الناس ةفبايعه عام«نس بن مالك گفته شده است: ابيعت نمودند. اما در روايت 
گيرد و از آنجايي  زنان و مردان را در بر مي» الناس«شوند. زيرا واژه  در اين لفظ داخل مي

ل فراوان، خواندند به احتما شدند و نماز را به جماعت مي كه زنان در مسجد حاضر مي
  بيعت نموده باشند. سزنان حاضر در مسجد با ابوبكر

پس «بن عفان گفته است:  خود در داستان انتخاب عثمان» صحيح«بخاري در 
عبدالرحمن عوف با او بيعت نمود و مردم از مهاجران و انصار و فرماندهان نظامي و 

زنان مسلمان را هم در  در سخن بخاري،» المسلمون«و لفظ  2مسلمانان با او بيعت كردند.
  اند. بيعت نموده سگيرد و به احتمال فراوان زناني كه در مسجد بودند با عثمان بر مي

از جمله چيزهايي كه بيانگر جواز بيعت زنان با خليفه منتخب است بيعت زنان با 
گيرد و  است. البته بيعت آنها همراه با دست دادن نيست بلكه با زبان انجام مي �پيامبر

______________________ 
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نانچه زنان با خليفه منتخب بيعت ننمايند تا زماني كه به مضمون بيعت، اطاعت و چ
بر آنان وارد نيست. زيرا انتخاب خليفه از سوي اهل حل و پيروي ملتزم باشند، سرزنش 

عقد صورت گرفته و آن شيوه شرعي انتخاب است و همه مسلمانان از جمله زنان را به 
نمايد و بيعت اين التزام و  خليفه منتخب ملزم مي چون و چرا از اطاعت و پيروي بي

  آورد. كند اما آن را پديد نمي را تأييد ميبندي  پاي



 

  دوم:

  انتخابات مجلس شورا و نامزدي براي عضويت در آن

  اهميت شورا در اسالم -3497

ترين آنها راهنمايي و  اسالم مردم را به مشورت كردن در كارها حتي در كوچك
هاي آن مشورت پدر و مادر درباره از شير گرفتن فرزندشان  است از نمونهترغيب نموده 

  و محدود نمودن وقت آن است. خداوند متعال فرموده است:

� ÷βÎ*sù #yŠ# u‘r& »ω$ |ÁÏù tã <Ú# t�s? $ uΚåκ÷] ÏiΒ 9‘ãρ$ t± s? uρ Ÿξsù yy$ oΨ ã_ $ yϑÍκö� n=tã �  

  ]233/ةبقرال[  
 ري، بخواهند كودك را (زودتر) از شو مشورت گريكدي تيو اگر آن دو، با رضا«

  ».ستيبر آنها ن يگناه رند،يبازگ
اين آيه، پدر و مادر را به مشورت با يكديگر درباره از شير گرفتن فرزندشان و تعيين 

اگر اسالم دوستدار مشورت كردن است پس نمايد.  وقت اين شيرخوارگي راهنمايي مي
كارهاي بزرگي كه به مصالح مسلمانان حتي در كاري مانند از شير گرفتن كودك، در 

دهد نيز مشورت الزم  مربوط است و براي آنان اهميت دارد مانند آنچه خليفه انجام مي
گونه مسايل، با توجه به درخواست شارع و رغبت مردم به آن، از اهميت  است و در اين

ه با بسزايي برخوردار است. به همين سبب به صورت واجب از خليفه خواسته شده ك
  اهل شورا مشورت كند.

  شورا از قواعد حكومتي اسالم است -3498

سرچشمه و اساس شورا از اركان دستگاه حكومتي اسالم است زيرا قرآن كريم به آن 
اند و آن حق امت  تصريح نموده و در سنت نبوي هم آمده و فقها هم بر آن اجماع نموده

داليلي  انجامد. آن به عزل خليفه مياست و توجه به شورا بر خليفه واجب است و ترك 
  كند بسيارند مانند سخن خداوند كه فرموده است:  كه بر وجوب آن اشاره مي

� öΝèδ ö‘Íρ$ x© uρ ’Îû Í÷ö∆ F{   ]159[آل عمران/  �  ) #$
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  »و در كار[ها] با آنان مشورت كن«
تا  را به مشورت فرمان داده �كند. خداوند پيامبر ظاهر امر بر وجوب شورا داللت مي

نياز نيست زيرا خداوند متعال آن را  پس حاكم از مشاوره بي 1مسلمانان به او اقتدا نمايند.
  2فرمان داده است. �برشمبه پيا

  انجامد ترك مشورت به عزل حاكم مي -3500

از آنجايي كه مشورت بر حاكم امت واجب است، ترك اين واجب از موجبات عزل 
گردد. در تفسير  منجر به كوتاهي در كار امت ميشود. زيرا ترك مشورت  او شمرده مي

هاي شريعت و از احكام  شورا از قواعد و پايه«قرطبي آمده است كه ابن عطيه گفته است: 
در نتيجه  3».عزيمتي است. هر كس با اهل علم و دين مشورت نكند، عزلش واجب است

  حاكم مستبد در دولت اسالمي بقا و جايگاهي ندارد.

  راض و رد آنيك اعت -3501

شود كه اگر امت، خود خليفه را با انتخابات آزاد شرعي  حال اين اعتراض مطرح مي
  گزيند و به او اعتماد دارد چه نيازي به مشورت با امت وجود دارد؟ برمي

  شود. پاسخ [اين اعتراض] به دو صورت داده مي
دارند و  خليفه يا هر حاكمي كه برگزيده شده است هرچند مردم به او اطمينان -1

اند به اين معنا نيست كه او را رها نمايند تا هرچه  امت، خود، او را انتخاب كرده
خواهد در امور حكومتي و آنچه به مردم و مصلحت آنها مربوط است، انجام  مي

دهد و نيز گاهي كارهايي را انجام دهد كه منجر به اذيت و آزار امت گردد و 
اده نباشد. زيرا اگر ضرري پيش آيد، دفع آن راهي هم براي جبران آنچه انجام د

______________________ 
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  251  كه در داراإلسالم سكونت دارد تكاليف زن مسلمانيبخش سوم: 
  

امكان ندارد. پس حق امت است كه احتياط نموده و براي دفع ضرر او را به 
 مشورت ناچار سازند.

خليفه هر چند در جايگاه نيابت و وكالت مردم است، [اما] وكالت او براي مردم  -2
د. زيرا مشورت مقيد به رعايت قيودي است. براي نمونه بايد با مردم مشورت كن

  در نص شرعي وارد شده و خداوند فرموده است: 

� öΝèδ ö‘Íρ$ x© uρ ’Îû Í÷ö∆ F{   ]159[آل عمران/  �  ) #$
  و

� öΝ èδ ã�øΒ r& uρ 3“u‘θ ä© öΝ æηuΖ÷�t/ �  /38[الشوري[  

تواند وكالت  و امت نميگرداند  اين دو آيه از قرآن، مشورت را بر خليفه واجب مي
حكومت را به خليفه بسپارد مگر با رعايت قيد مشورت،  گيري از قدرت و هرگونه بهره

چه هنگام انتخاب به آن قيد تصريح نموده باشد، يا نه. زيرا سخن خداوند كه فرموده 

öΝèδ �است:  ö‘Íρ$ x© uρ ’Îû Í÷ö∆ F{ وجوب مشورت را به روشني بيان كرده و اجراي واجب  � #$
ت و اتفاق بر اسقاط اين حق اسشرعي بر كسي كه مكلف به اجرا است، الزم و واجب 

گردد و آنچه به حقوق همه مردم مربوط  جايز نيست؛ زيرا به حقوق عمومي جامعه برمي
آيد و هيچ كس حق ندارد آن را ساقط كند. براي تأكيد  به شمار مي» اهللا حق«باشد، 

 را با وجود آن همه[بيشتر] بر وجوب مشاوره و اجراي آن، خداوند، رسول گرامي خود 
شورت دستور فرموده است تا كساني كه كارهاي زش و منزلت با ارسال وحي به مار

اي براي تعطيل نمودن مشاوره پيش  كنند، بدانند، راه و چاره مسلمانان را سرپرستي مي
  روي ندارند.

  ، مشورت با اصحابش بود�هاي پيامبر از سنت -3502

در جنگ بدر و خروج براي نمود. براي نمونه  با اصحابش بسيار مشورت مي �پيامبر
ي احد با آنها مشورت كرد. همچنين درباره صلح با قبله غطفان بر يك سوم  غزوه
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شان از مشاركت مسلمانان و ياري مشركان در غزوه  محصول اهل مدينه به سبب انصراف
مشاركت  �با سعدبن معاذ و سعدبن عباده مشورت نمود و همواره با اصحاب 1خندق

هيچ كس بيشتر از پيامبر خدا با يارانش مشورت «اند:  كه علما گفته نمود تا جايي مي
  2».نكرده است

، مشورت را بر حاكم واجب كرده و اصرارش بر �گمان اين سنت عملي پيامبر بي
داري  دارد كه رايزني را روشي در حكومت انجام آن را تأكيد نموده است و حاكم را وا مي

و آن را بر خود سنگين نشمارد و پيوسته اين سنت عملي  ي آن را تنگ نكند بداند و دايره
  را در درون خود يادآوري نمايد زيرا خداوند فرموده است: �پيامبر

� ô‰ s) ©9 tβ%x. öΝä3 s9 ’Îû ÉΑθ ß™u‘ «! $# îο uθ ó™é& ×π uΖ|¡ ym �  ] / 21احزاب[  
سرمشق و الگوي زيبايي در (شيوه پندار و گفتار و كردار) پيغمبر خدا براي «

  ».استشم

  موضوع شورا -3503

مشورت كردن با امت در امور شرعي ـ اجتهادي است كه نصي از قرآن و سنت درباره 
باشد. در تفسير  آن نيامده باشد، همچنين در كارهاي گوناگون دولتي، ديني و دنيوي مي

اي است كه وحي درباره آن  و مشورت در كارهاي دنيوي و ديني«جصاص آمده است: 
  3».دنيامده باش

مشورت در كارهاي دنيوي در مسايل مهمي مانند سياست كلي دولت، اعالم جنگ و 
هاست. البته مشورت در همه مسايل، از جمله در مسايل كوچك و قضاياي  انعقاد پيمان

جزيي جايز نيست زيرا اين كار ناممكن و نامعقول است و به آن نيازي نيست و سودي 
  ندارد. هم در آن وجود ندارد و دليلي هم

______________________ 
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  253  كه در داراإلسالم سكونت دارد تكاليف زن مسلمانيبخش سوم: 
  

  اهل شورا -3504

اند. پس مشورت با امت، حق  كند زيرا آنها او را برگزيده خليفه با امت مشورت مي
گيرد. آيا بايد با همه امت  امت و بر خليفه واجب است. اما مشورت چگونه صورت مي

مشورت شود. يعني هر يك از آنها رأي خود را درباره موضوع مشورت اظهار نمايند؟ يا 
كند؟ براي پاسخ به اين  ورت با جمهور امت يا گروهي از امت كفايت ميفقط مش
  نمايد، بازگشت. و آنچه به آن داللت مي �ها ابتدا بايد به اتفاقات زمان پيامبر پرسش

  يكم -3505

درباره رفتن به جنگ با مشركان با ياران همراه خود در بدر مشورت نمود. در  �مبراپي
ارتفاع بدر رسيد. خبر  پيش رفت تا به جاهاي كم �مبراپي«آمده است:  �سيره نبوي

بلند  �رسيد و او با مردم حاضر در بدر مشورت نمود. ابوبكر �حركت قريش به پيامبر
بلند شد و او هم رأي خوبي داد،  �ي خوبي اظهار نمود، پس از آن عمراشد و ر

با تو هستيم. بلند شد و گفت: اي رسول خدا! به فرمان خدا، عمل كن. ما  �مقداد
  سوگند به خدا همچون بني اسراييل كه به پيامبرشان گفتند: 

� ó=yδøŒ$$ sù |MΡ r& š�š/ u‘uρ Iξ ÏG≈s) sù $‾Ρ Î) $oΨ ßγ≈yδ šχρ ß‰ Ïè≈s% �   ] / 24مائده[  
پس (دست از سر ما بردار و) تو و پروردگارت برويد و (با آن زورمندان قوي «

  ».منتظر پيروزي شما هستيم!) ايم (و هيكل) بجنگيد. ما در اينجا نشسته
گوييم، تو و پروردگارت به جنگ برويد ما با شما هستيم،  گوييم بلكه مي نمي

 1»برك الغماد«جنگيم و سوگند به كسي كه تو را به حق برانگيخت اگر ما را به سوي  مي
به او فرمود: نيكوست و براي او به خير  �هدايت كني به آنجا خواهيم رفت. پس پيامبر

از  �نيكي دعا نمود. پس گفت: اي مردم! مرا با مشورت ياري نمايدي. منظور پيامبر و
نمايند. چون آنها در  پنداشت كه جز در مدينه او را ياري نمي مردم انصار بودند. زيرا مي

نمايند، او را  گونه كه از جان و فرزندانشان حمايت مي بيعت عقبه شرط نموده بودند همان
______________________ 

  مكاني در يمن. -1
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دهم.  ند. سپس سعدبن معاذ بلند شد و گفت: من از سوي انصار پاسخ مينيز پشتيباني كن
اهللا گويي روي سخنت با ماست. فرمود: بله، و چون سعد از مشورت فارغ شد،  يا رسول

فرمود: به سوي بركت و نعمت خداوند بشتابيد و خداوند به من يكي از دو  �پيامبر
سوگند به خدا گويي كه جاي نعمت ـ شهادت يا پيروزي ـ را وعده داده است. 

  1».بينم شدگان آن قوم را مي كشته

  دوم -3506

ي احد، پيامبر خدا با اصحابش كه در مدينه بودند مشورت كرد و  براي رفتن به غزوه
اين بود كه از شهر خارج نشوند  �البته رأي پيامبر». با رأي خود مرا ياري نماييد«فرمود: 

ي را داشتند. اما ديگران كه در غزوه اصار نيز همين راز مهاجر و ان �و بزرگان صحابه
بدر شركت نكرده بودند، دوستدار رويارويي با دشمن و شهادت بودند و براي بيرون 

اهللا! براي رويارويي با دشمن با  يا رسول«رفتن از شهر اشتياق داشتند. براي همين گفتند: 
  2...».ما به خارج شهر بيا 

  سوم -3507

مشتاق  �هوازن و اسيراني كه در جنگ به چنگ مسلمانان افتاد، پيامبر درباره غنايم
بود، آراي همه مسلماناني را كه در جنگ شركت كرده بودند، بداند و ديدگاه آنان را به 

  3وسيله نمايندگانشان فهميد.

  چهارم -3508

بر ـ درباره صلح با قبيله غطفان  �با سعدين ـ سعدبن معاذ و سعدبن عباده �پيامبر
يك سوم محصول مدينه با اين شرط كه از جنگ با مسلمانان در غزوه خندق منصرف 

______________________ 

  .73-75، صص 1االسماع، المقريزي، ج  امتاع -1
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  .429همان، ص  -3
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اي رسول خدا! اگر وحي آسماني است، آن را اجرا كن «شوند، مشورت نمود. آنها گفتند: 
پذيريم و فرمانبرداريم  خواهي، با جان و دل مي و اگر وحي نيست و تنها خودت چنين مي

  1».نماييم شمشير با آنها مبارزه مي و اگر نظرخواهي از ماست با
با سعدين اين بود كه آنها بزرگ خزرج بودند و هر دوي آنها  �دليل مشورت پيامبر

كرد. پس  در ميان قومشان وجاهت داشتند. در نتيجه موضوع مشورت به آنها ربط پيدا مي
  ي آنها را پذيرفت و صلح با غطفان را نپذيرفت.ار �پيامبر

  پنجم -3509

اي «گفت:  �مشورت نمود. ابوبكر �با ابوبكر �ره اسيران جنگ بدر، پيامبردربا
رسول خدا! آنها عشيره تو هستند و من معتقدم كه با منت نهادن بر آنها يا گرفتن فديه، 

آنها را «مشورت نمود. او گفت:  � با عمربن خطاب �همچنين پيامبر». آزادشان نماييد
پذيرفت و از اسيران در برابر آزاديشان فديه دريافت  را �ديدگاه ابوبكر �پيامبر». بكش
  2نمود.

در اين مسأله با همه مسلمانان حاضر در غزوه مشورت نكرد و تنها با  �رسول خدا
چند تن از آنها رايزني كرد. زيرا اين مسأله به مشورت با همه كساني كه در جنگ شركت 

سيران بدر برايشان اله اي كه مسنظران كرده بودند، نيازي نداشت بلكه بايد با صاحب
تر بودند، مسأله را مطرح  اهميت داشت و از نظر خويشاوندي به آن اسيران نزديك

  مشورت نمود. ببا ابوبكر و عمر �كرد. در نتيجه پيامبر مي
  

شود، اين است كه در كارهاي كلي كه براي همه  آنچه از اين حوادث استنباط مي
شود  رفتن به جنگ، اهل شورا، جمهور مسلمانانند. يعني ميمسلمانان اهميت دارد، مانند 

، �گونه كه در مسأله رفتن به غزوه احد و غنايم هوازن، پيامبر با آنها مشورت كرد همان
كنندگان را در اين جنگ به وسيله نمايندگانشان جويا شد و در مسايل  ديدگاه همه شركت

______________________ 

  .236همان، ص  -1
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گونه كه در  نمود همان انان اكتفا ميبه پذيرفتن ديدگاه برخي از مسلم �ديگر پيامبر
  هاي مدينه، عمل كرد. مشورت با سعدين در مسأله صلح با غطفان بر يك سوم ميوه

  اهل حل و عقد، همان اهل شورا هستند -3511

كند و مشورت  براساس آنچه گفته شد، امت همان است كه خليفه با او مشورت مي
گيري از همه كساني كه شايستگي  يان و با رخليفه با امت با تمام افراد در صورت امكا

گيرد و  پرسي انجام مي گيرد و در دوره كنوني از راه همه مشاوره را داشته باشند، انجام مي
توان آن را روشي چشمگير و  اي معين ممكن باشد، نمي لهاپرسي در مس اگر امكان همه

سخت و پرسي در هر مشورتي  ملحوظ در مشورت دانست. زيرا امكان همه
  اند. فرساست به ويژه حاال كه دولت اسالمي و مسلمانان افزايش يافته طاقت

اي جز بسنده كردن به مشورت با كساني كه امت آنها را پذيرفته و آنها  بنابراين، چاره
اند، نيست. گويي مشورت با آنها، مشورت با همه امت است و در  نيز امت را پسنديده

انديشي، آگاهي بر مسايل،  شود؛ زيرا نيك ه آنها اعتماد ميآرايشان از آنها تبعيت و ب
دلسوزي و رغبت به جلب مصالح امت همراه با پرهيزكاري، عدالت و ترس از خدا سبب 

شود،  شود، آنان از تفريط و كوتاهي در حقوق امت در كارهايي كه با آنها مشورت مي مي
ديدگاهشان را دانست، گويي بر  دوري كنند و هنگامي كه خليفه با آنها مشورت نمود و

ديدگاه همه امت آگاهي يافته است. اين كسان كه نزد امت چنين جايگاهي دارند، در واقع 
همان اهل حل و عقد هستند كه امت انتخاب خليفه را بر عهده آنها گزارده است و در 

  ند.ا واقع اهل شورا هم هستند و جايگاهي را كه مجلس شورا نام دارد ايجاد نموده

  اختيارات مجلس شورا -3512

اهل حل و عقد در واقع همان اهل شورا، يعني افراد مجلس شورا هستند. اين مجلس 
گزيند. افزون بر آن اين مجلس،  هنگامي كه پست خالفت خالي باشد، خليفه را برمي

تواند  مراقب كارهاي وي و نمايندگان اوست و تا جايي كه ميمجلس شوراي خليفه و 
نمايد. اين مجلس براي اداره امور دولت بر پايه احكام شريعت اسالم كه در  ظر مياظهارن
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قرآن يا سنت بدان تصريح شده از راه استنباط و اجتهاد در اموري كه موافق نصوص 
  پردازد. شرعي است، به وضع مصوباتي مي

  شيوه انتخابات مجلس شورا -3513

اند كه امت انتخابشان  آنها كساني اعضاي مجلس شورا، همان اهل حل و عقد هستند.
امت شركت دارند و هر مسلمان بالغ عاقل حق دارد، در كرده و در انتخاب آنها، همه 

دهند شركت كند. اين انتخابات،  كه مجلس شورا را تشكيل ميانتخاب اهل حل و عقد 
مت شدگان، نمايندگان واقعي ا طرفانه است و انتخاب انتخاباتي مستقيم و سالم و بي

  هستند.

  كند زن در انتخابات مجلس شورا شركت مي -3514

زن مسلمان بالغ عاقل حق دارد در انتخابات اعضاي مجلس شورا شركت كند؛ زيرا او 
كند پس او در  خليفه و اهل حل و عقد را كه انتخاب خليفه را بر عهده دارند، انتخاب مي

  انتخابات مجلس شورا نيز حق شركت دارد.

  نتخاب زن براي عضويت در مجلس شورا جايز است؟آيا ا -3515

از ديدگاه نگارنده، بنا به داليل زير عضويت زن در مجلس شورا جايز نيست و در 
  باشد. نتيجه انتخابش براي عضويت جايز نمي

  دليل اول -3516

هدف از عضويت در مجلس شورا امرار معاش باشد، از اين جهت عضويت در 
كند. اما اگر زن  آيد و مخارج زندگي زن را تأمين مي ر ميمجلس شغلي دولتي به شما

اش بر ولي واجب  اش بر شوهر و اگر شوهر نداشته باشد، نفقه شوهر داشته باشد، نفقه
است پس در هر صورت مخارج وي تأمين شده است و در صورت عدم نياز به كسب 

ين كار در انجام تكاليف درآمد راهي براي توجيه كار بيرون از خانه وجود ندارد. زيرا ا
  تر هم بيان شد جايز نيست. گذارد بنابراين همچنان كه پيش داري تأثير منفي مي خانه
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  دليل دوم -3517

اگر هدف زن از عضويت در مجلس شورا شركت در كارهاي مجلس و مفيد بودن 
يد براي جامعه باشد، توجيهي پذيرفتني نيست. زيرا كارهاي مجلس، هر چند براي امت مف

آيد اما مردان از راه انتخابشان در مجلس،  و سودمند است و از واجبات كفايي به شمار مي
دهند. پس ضرورتي براي انتخاب و عضويت زن نيست. زيرا اگر واجبات  آن را انجام مي

گردد. در نتيجه بر زن واجب است به  اي انجام دهند از ديگران ساقط مي عدهكفايي را 
داري، تربيت فرزندان،  د كه براي او واجب عيني است مانند خانهكارهايي روي بياور

  رعايت حقوق شوهر و مطالبات زندگي زناشويي.
و هرگاه واجبات با يكديگر تداخل پيدا كنند، واجب عيني بر واجب كفايي مقدم 

بر واجب كفايي يعني آيد  بات عيني به شمار ميجداري كه از وا شود و كار خانه داشته مي
مجلس شورا مقدم است. افزون بر آن، افرادي غير از او به انجام اين واجب كفايي كار 
  شود. پردازند و در نتيجه وجوب آن از زن ساقط مي مي

  دليل سوم -3518

كه در شريعت اسالمي درستي آن تأييد گشته و احكام است اصلي اصل سد ذريعه، 
نتخاب زن را در عضويت مجلس اجتهادي بر پايه آن بنا نهاده شده است. اين اصل، ا

نمايد. زيرا زن براي انجام اين كار، بايد از خانه بيرون برود. در حالي كه  شورا منع مي
وظيفه اصلي او انجام تكاليف خانه است و اين امور برايش واجب عيني است نه كفايي. 

نه براي نموشود مسايل بسياري پيش آيد.  همچنين عضويت زن در مجلس شورا سبب مي
و مجالست نمايد كه از نظر شرعي، گناه و حرام است. صحبتي  با مردان عضو مجلس هم

چه بسا خلوت با برخي آنان، آثار ناپسندي به بار آورد كه انكار ناشدني است. بنابراين 
  براي سد ذريعه و جلوگيري از فساد، انتخاب زن براي عضويت مجلس ممنوع است.
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  ي مجلس سهيم باشد؛ گرچه از اعضاي آن نباشدتواند در كارها زن مي -3519

تواند در امري به نظر خودش درست است، با مشاوره، خليفه را  براي نمونه زن مي
دهد و دفع آن واجب است يا اموري  روي ميياري دهد و او را از اموري كه در جامعه، 

باشد چه نخواسته كه نبايد به وقوع بپيوندد، آگاه سازد. چه خليفه از او مشورت خواسته 
ها يادآوري  تواند موارد باال را از راه روزنامه و مجالت و ديگر رسانه باشد، همچنين مي

  كند.
و هرگاه در مسايل دولت از وي استفتا شود اگر شايستگي فتوا و اجتهاد را داشت، 

اجتهاد، تواند در صورت شايستگي  همچنين ميتواند احكام شرع را تبيين نمايد.  مي
ام اجتهادي مربوط به كارهاي دولت را استنباط نمايد و آنها را ميان مردم پخش كند احك

ست ا و به كارگزاران و حاكمان عرضه نمايد. اين موارد در واقع از كارهاي مجلس شورا
تواند در حالي كه در خانه خود و بيرون از مجلس است و در آن عضويت هم  و زن مي

  ندارد، در آن شركت كند.

  چرا زن حق شركت و دخالت در كارهاي مجلس را دارد؟ -3520

  يكم: 

در حديث صحيحي از امام بخاري، داستان صلح حديبيه با قريش و خروج مسلمانان 
المؤمنين، آمد و برخوردي  نزد ام سلمه، ام �پيامبر«گونه روايت شده:  از احرام عمره، اين

سلمه گفت: اي پيامبر خدا! اگر دوست را كه مردم با او داشتند، برايش بازگو نمود. ام 
داشتي، چنين كن. از خانه بيرون برو با هيچ كس هم سخن مگو تا وقتي كه شترت را 

 �تراشد، بخواه كه سرت را بتراشد. پيامبر قرباني كني. آنگاه از كسي كه سرت را مي
كار  بيرون آمد و با هيچ كس سخني نگفت و آن كارها را انجام داد. زماني كه مردم،

و شروع به تراشيدن  قرباني كردندرا مشاهده كردند، بلند شدند و شترانشان را  �پيامبر
  سر يكديگر كردند.
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نمايند و  اين حديث، بر فضيلت مشورت اشاره مي«در شرح اين حديث آمده است: 
و اين بيانگر جواز  1اينكه عمل زماني كه همراه قول باشد، از سخن خالي رساتر است.

  2».است كا زن اهل دانش و فضل و نيز گوياي فضل و توانايي عقلي ام سلمهمشورت ب
اين حديث بر جواز مشورت خليفه با زنان اهل فضل و معروف به دانش و 

نمايد. و زن  انديشي در مسايل دولت و جامعه به ويژه مسايل مربوط به زنان اشاره مي نيك
خواهد. زن  هد نه آن چنان كه خليفه ميپندارد، رأي د بايد به آنچه خود آن را درست مي

تواند در آنچه براي مردم اهميت بسيار دارد و به مصلحت آنان است گرچه خليفه از  مي
  او نپرسيده و مشورت نخواسته باشد رأي خود را اظهار نمايد.

  دوم -3521

را در حالي كه گروه  �در تفسير قرطبي نقل شده است كه خوله، دختر ثعلبه، عمر
ماري همراه او بودند، نگه داشت و سخن را با او به داراز كشاند و او را پند و اندرز ش بي

  داد.
اي عمر! تقواي خدا داشته باش. هر كس «گفت، اين بود:  �از سخناني كه به عمر

ترسد و هر كس به  نسبت به مرگ يقين داشته باشد از هدر دادن عمر به بيهودگي مي
همچنان ايستاده بود  �عمر». ترسد شته باشد، از عذاب ميحساب و كتاب قيامت ايمان دا

يا اميرالمؤمنين! آيا به سبب «داد تا اينكه همراهانش به او گفتند:  و به سخنش گوش مي
اگر اين پيرزن مرا از آغاز روز تا آخر آن نگه «گفت:  �عمر» ايستي؟ پيرزني اين همه مي

دانيد اين  دهم. آيا مي نش گوش فرا ميدارد، جز براي نمازهاي واجب، همچنان به سخنا
پيرزن كيست؟ او خوله، دختر ثعلبه، است كه خداوند از باالي هفت آسمان صدايش را 

______________________ 

  فرمايد: شاعر مي -1

  دو صد گفته چون نيم كردار نيست    نيستبزرگي سراسر به گفتار     
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العالمين سخنان او را گوش كند و عمر به سخنان او گوش فرا  شنيد. آيا خداوند رب
  1».ندهد!!

ربن خطاب را پند دختر ثعلبه، عمذكر اين داستان براي اين است كه بيان شود خوله، 
، براي سو اندرز داد در حالي كه او خليفه مسلمانان بود و گوش دادن و سكوت عمر

تواند درباره مسايل دولت، رأي خود را  دهد كه زن مي شنيدن سخنان يك پيرزن، نشان مي
پيش روي خليفه بيان نمايد و واجباتي را كه خليفه نسبت به مردم بر عهده دارد، به او 

  نمايد. يادآوري

  سوم -3522

تواند مجتهد و مفتي شود و موضوع  اجتهاد و فتوا دادن براي زنان، حرام نيست. زن مي
تواند  تواند كارهاي دولتي و رابطه خليفه با امت باشد بنابراين او مي اجتهاد و فتوايش مي

هنمايي اجتهاد كند و فتوا بدهد و خليفه را در كارهاي حكومتي و دولتي با اجتهاد خود را
ديني و دنيوي كه نمودند و در مسايل  اجتهاد مي ككند. امهات المؤمنين، به ويژه عايشه

آنكه كسي از ايشان  نمودند و گاهي نيز بي پرسيدند، براي مردم فتوا صادر مي از آنها مي
اگر زن در علوم ديني به مرتبه «كردند. ابن حزم گفته است:  بپرسد، رأيشان را بيان مي

 �گونه كه از زنان پيامبر رسد، بر ما واجب است كه تذكرهاي او را بپذيريم همانفقاهت ب
هيچ و اصحاب او در احكام دين روايت شده و به روايت آنها نيز احتجاج گرديده است. 

له وجود ندارد. زناني كه از آنها اميان اصحاب ما و همه اهل ايمان درباره اين مساختالفي 
ام سليم، ام حرام، ام عطيه،  �ن سند گشته، عالوه بر زنان پيامبرروايت شده و روايت آنا

رضي اهللا  ام كرز، ام شريك، ام درداء، ام خالد، اسما دختر ابوبكر و فاطمه دختر قيس
بودند و از تابعين نيز عمره، ام الحسن، رباب، فاطمه دختر منذر حبيبه دختر مسيره،  عنهن

كه زن بودن مانع  هلاهمچنين فقها به اين مس 2باشند. حفصه دختر سيرين و ... مي

______________________ 
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كند تواند فتوا و اجتهاد صادر  زن مي 1اند. شايستگي فتوا و اجتهاد نيست تأكيد نموده
هرچند در مجلس عضويت نداشته باشد و براساس آرايي كه از راه اجتهاد به آن دست 

  .يافته در كارهاي مجلس و دولت سهيم باشد و رأي خود را عرضه نمايد
  

______________________ 

  .628، ص 1ادب القاضي، ماوردي، ج  -1



 

  

  

  :بخش سوم

  اعتبار كه اهل داراالسالم است نيزن مسلمان به ا فيتكال

  

  گفتار و روش بحث پيش -3523

زن مسلمان باتوجه به اينكه از شهروندان دولت اسالمي است و در آن 
كند، حقوق و تكاليفي دارد. درباره حقوق او در بخش  دولت زندگي مي

  پردازيم. يف او ميدوم صحبت شد و در اين بخش به بيان تكال
براي توضيح اين تكاليف بايد گفت دولت اسالمي، رهبري دارد، به نام 
خليفه كه بر شهروندان اين دولت، حق فرمانبرداري و اطاعت دارد و در 
نتيجه فرمانبرداري و اطاعت از حاكم (خليفه و نمايندگان او) نخستين كار 

  واجب بر زن مسلمان است.
لت اسالمي حفظ و بقاي اين جامعه پاك و زن مسلمان ساكن در دو

 كند، اسالمي برايش بسيار حائز اهميت است زيرا نه تنها در آن زندگي مي
پذيرد. بنابراين، امر به معروف و نهي از منكر بر او  بلكه از آن تأثير مي

واجب است چون پرداختن به اين كار در بقاي جامعه پاك كمك 
واجب بر زن مسلمان، امر به معروف و نهي نمايد در نتيجه دومين كار  مي

  از منكر است.



 

داراالسالم، سرزمين و موطن ساكنان آن است و زن مسلمان نيز از آنان 
است. پس هرگاه دشمن، قصد سوء داشت، دفاع از آن بر همگان واجب 

بايد خود را آماده كنند و از اين سرزمين براي نشر آيين اسالم و  است و مي
باال » اهللا«هاي حاكم در روي زمين هجرت كنند تا كلمه  طاغوت از بين بردن

و باالتر رود و كلمه كساني كه كفر ورزيدند، در پايين قرار گيرد حتي اگر 
جهاد «اين كار به جنگ با كفار بيانجامد و البته همه اين موارد در مفهوم 

اي از  پارهگيرد و بر اهل داراالسالم واجب است و در  جاي مي» اهللا سبيل في
گردد. در نتيجه جهاد در راه خدا، سومين امر  مواقع نيز بر زن واجب مي

  واجب بر زن مسلمان است. اين بخش سه گفتار دارد:
  

  (خليفه و نمايندگان او) گفتار يكم: فرمانبرداري و اطاعت از حاكم

  گفتار دوم: امر به معروف و نهي از منكر

  گفتار سوم: جهاد در راه خدا

  

  
  
  



 

  گفتار يكم:

  فرمانبرداري و اطاعت از ولي امر (خليفه و نمايندگان او)

  

  اطاعت از ولي امر بر هر مسلماني واجب است -3524

  خداوند متعال فرموده است:

� $ pκš‰ r' ‾≈tƒ tÏ% ©! $# (#þθ ãΨtΒ# u (#θ ãè‹ÏÛr& ©! $# (#θãè‹ÏÛr& uρ tΑθ ß™§�9$# ’Í<'ρ é& uρ Í÷ö∆F{ $# óΟ ä3ΖÏΒ �    

  ]59نساء / [  
ايد! از خدا و پيامبر اطاعت كنيد و از كارداران و  اي كساني كه ايمان آورده«

  ».فرماندهان مسلمان خود فرمانبرداري نماييد
اند: همان امرا و فرمانروايان [از سوي اولواالمر]  گونه كه مفسران گفته همان» اولواالمر«

اين افراد ـ جز در امر به گناه ـ اند كه، اطاعت از  رأي همه علما هم 1يا امرا و علما هستند.
اطاعت از امام در «از سخنان آنان كه در بدايع كاساني آمده چنين است:  2واجب است.

  3».موردي كه امر به گناه نباشد، فرض است
هاي  گيرد. زيرا خطاب ، زنان را همانند مردان در بر مي»اولواالمر«وجوب اطاعت از 

گردد و شرط تكليف كه بلوغ همراه با عقل  زن بر ميقرآني در تكاليف عمومي به مرد و 
است، در هر دوي آنها يكسان است. مگر دليلي براي اختصاص خطاب به يكي از آنها 
وجوب داشته باشد، در حالي كه هيچ دليلي بر اختصاص در اين خطاب خداوند متعال 

  وجود ندارد كه فرموده است:

� $ pκš‰ r' ‾≈tƒ tÏ% ©! $# (#þθ ãΨtΒ# u (#θ ãè‹ÏÛr& ©! $# (#θãè‹ÏÛr& uρ tΑθ ß™§�9$# ’Í<'ρ é& uρ Í÷ö∆F{ $# óΟ ä3ΖÏΒ �    

  ]59[نساء /   
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ايد! از خدا و پيامبر اطاعت كنيد و از كارداران و  اي كساني كه ايمان آورده«
  ».فرماندهان مسلمان خود فرمانبرداري نماييد

نيز در بر  احاديث فرمانبرداري و اطاعت از ولي امر، زنان مسلمان را -3525

  گيرد مي

دهد زنان را نيز  كه به اطاعت از اولواالمر، دستور مي �احاديث شريفي از پيامبر خدا
» المسلمين«يا » المسلم«گيرد. گرچه مانند خطابات قرآن اين احاديث خطاب به  در بر مي

  وارد شده باشد.

3526-   

آن را از عبداهللا بن يكي از اين احاديث شريف نبوي، روايتي از امام مسلم است كه 
بايد در آنچه دوست يا كراهت  انسان مسلمان مي«فرمود:  �عمر روايت نموده كه پيامبر

به گناه دستور داده شود كه در  اينكه دارد از اولواالمر پيروي و فرمانبرداري نمايد. مگر
  1».اي در كار نخواهد بود اين صورت فرمانبرداري

روايت نموده، آمده است:  �عباده بن صامت در حديث ديگري كه امام مسلم از
ما را فرا خواند و ما با او بيعت نموديم. يكي از موارد تعهدمان اين بود كه در  �پيامبر«

خوشي و ناخوشي و سختي و آساني حتي اگر به ضرر ما هم باشد، فرمانبرداري نماييم و 
ن كه كفر آشكاري بينيد كه از اين كه با اولواالمر نزاع و كشمكش ننماييم و فرمود: مگر اي

  2».وجود داشته باشدسوي خداوند بر آن دليلي 

  نمايد زن بر فرمانبرداري بيعت مي -3527

به مدينه منوره، از مسلمانان  �پيش از هجرت پيامبر» مني«در بيعت عقبه دوم در 
اره، هاي ام عم هاي اوس و خزرج مدينه (انصار) هفتاد و سه مرد و دو زن به نام قبيله

______________________ 
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هاي سيره  ام منيع نيز حضور داشتند. كتابنسيبه، دختر كعب و اسما دختر عمروبن عدي، 
از جمله امام ابن كثير از امام احمد روايت اند.  نبوي اين بيعت و ماجراي آن را آورده

گفتيم: اي رسول خدا! بر چه چيزي با تو بيعت نماييم؟ «نموده است كه انصار گفتند: 
انبرداري و پيروي از من در حالت خوشي و ناخوشي، تهيدستي و به فرم«ود: مفر

بيعت نماييد و براي رضاي خداوند سخن حق ثروتمندي، امر به معروف و نهي از منكر 
اي نهراسيد و بر اينكه هرگاه من  كننده را بگوييد و در راه خدا از سرزنش هيچ سرزنش
نماييد، انجام دادم، مرا منع  ز آن منع مياموري را كه شما خود و همسران و فرزندانتان را ا

رفتيم و  �پس به سوي آن حضرت». خواهم، بهشت از آن شما باشد ميكنيد. از خداوند 
  1».با او بيعت نموديم

يعني زناني هم كه با آنها آمده  ».و به سوي او رفتيم و با او بيعت نموديم«و اين كالم 
فرمانبرداري و «نمودند. از موضوعات بيعت،  بيعت �بودند مانند بيعت مردان با پيامبر

بود. در كتب سير بر بيعت اين دو زن تصريح شده است. ابن هشام  �از پيامبر» اطاعت
همه كساني كه در عقبه از قبايل اوس و خزرج «آورده است كه ابن اسحاق گفته است: 

اند.  عت نمودهاند كه دو زن نيز بي زن بودند و آنها گفته 2مرد و  73حضور داشتند، 
گرفت و چون به تعهد و بيعت  كرد بلكه از آنها تعهد مي نمي 2با زنان مصافحه �پيامبر

  3».برويد با شما بيعت نمودم«فرمود:  نمودند، مي اقرار مي
از محمدبن اسحاق «شرح داده و گفته:  �ابن جوزي بيعت آن دو زن را با پيامبر

بيعت نمودند يكي  �حاضر شدند و با پيامبردر بيعت عقبه دوم دو زن «روايت شده كه 

______________________ 

، امتاع 517، ص 2ج  ، زادالمعاد، ابن قيم،49، ص 2البداية والنهاية، ابن كثير، سيره ابن هشام، ج  -1

  .25-26االسماع، مقريزي، صص 

  دست دادن. -2

  .74، ص 2سيره ابن هشام، ج  -3



    

  حقوق و تكاليف زن در اسالم                    268
    

رفت و در جنگ  به جنگ مي �از آنها ام عماره نسيبه، دختر كعب بود، كه همراه با پيامبر
  1...».احد شركت كرد 

گفت:  ام عماره مي«ابن حجر عسقالني درباره ام عماره و بيعت عقبه دوم گفته است: 
را گرفت.  �اهللا . عباس هم دست رسولدادند دست مي �مردان در شب بيعت با پيامبر

اهللا!  پس چون كسي جز من و ام منيع باقي نماند، همسرم غزيه بن عمرو گفت: يا رسول
فرمود: با آنها بر سر  �اند كه با تو بيعت نمايند. پيامبر اين دو زن همراه با ما حاضر شده

  2».كنم مصافحه نميمواردي كه با شما بيعت نمودم، بيعت كردم جز اينكه من با زنان 

  اند بيعت كرده �زنان بارها با پيامبر -3528

با زنان بارها تكرار شده است. و يكي از موارد بيعت، بيعت بر اطاعت  �بيعت پيامبر
چون صفت رسول و امام مسلمانان را دارد، سزاوار  �است. زيرا پيامبرص از پيامبر خدا

ن مسلماني واجب است كه به سبب فرمانبرداري و اطاعت است. پس بر هر مرد و ز
رسول و رهبر مسلمانان بودن ايشان، از وي پيروي و فرمانبرداري كند. در زير برخي 

  با زنان در آن آمده، بيان شده است. �مواردي كه تكرار بيعت پيامبر
  

هنگامي كه «اند كه گفته است:  احمد و ابويعلي و طبراني از ام عطيه روايت كرده
را  �سپس عمربن خطاباي گرد هم آورد.  ينه آمد، زنان انصار را در خانهبه مد �پيامبر

خ سالم او سبه سوي آنها فرستاد. ايشان جلوي در ايستاد و بر آنها سالم گفت. زنان نيز پا
درود بر «آنان گفتند: ». به سوي شما هستم �من فرستده رسول خدا«او گفت: را دادند. 

بيعت كنيد بر اينكه به خداوند «گفت:  �عمر». ول خدارسول خدا و درود بر فرستاده رس
تان را نكشيد، بهتان نزنيد و از كار  دزدي نكنيد، مرتكب زنا نشويد، فرزندانشرك نورزيد 

  3».بله«گفتند: ». نيك سرپيچي نكنيد
  

______________________ 
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پس از به  �روايت كرده است: پيامبر بامام بخاري در صحيح خود از ابن عباس
مراه بالل نزد زناني كه در مصلي حضور داشتند و براي اداي نماز جا آوردن نماز عيد، ه

  عيد به آنجا آمده بودند، رفت و اين آيه را تالوت نمود.
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  ]12ممتحنه/[ال  

آيا شما بر اين بيعت «ود: خواند. هنگامي كه آيه را تمام كرد، فرمو تا آخر آيه را 
از ميان جمعيت آنها تنها يك زن به نمايندگي از بقيه جواب داد: بله، يا هستيد؟ 

  .1...»!اهللا رسول
گشود. زنان اهل مكه  �در تفسير قرطبي آمده است: وقتي كه خداوند مكه را بر پيامبر

د. خداوند متعال به پيامبرش فرمود با آنها بر پايه مواردي كه آمدن �براي بيعت با پيامبر
  در اين آيه آمده است، بيعت نمايد.
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 يزيكنند كه چ تعيو با تو ب نديكه زنان مؤمن نزد تو آ ي! هنگامامبريپ يا«

و زنا نكنند، فرزندان خود را نكشند،  يخدا قرار ندهند، دزد كيرا شر
 يا ستهيكار شا چيو در ه اورنديخود ن يدست و پا شيپ ييتهمت و افترا

آنان از درگاه خداوند  يكن و برا عتيمخالفت فرمان تو نكنند، با آنها ب
    »آمرزش بطلب كه خداوند آمرزنده و مهربان است

  

______________________ 
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اين آيه را براي آنها تالوت كرد. آنان به مفاد اين آيه اقرار نمودند  �پيامبر و
  1كه نشانه بيعتشان بود.

  بيعت زنان بدون دست دادن -3532

نمايند نه با مصافحه. احاديث بسياري  زنان، برخالف مردان، با كالم و سخن بيعت مي
  چنين است: كند كه برخي گفته شد و برخي نيز اين مسأله را بيان مي

ماجراي بيعت زنان  كامام مسلم در صحيح خود از عروه روايت نموده كه عايشه -1
گاه دست زني را لمس نكرد.  ، هيچ�را براي او بازگو نمود و گفت: پيامبر خدا

برو من «فرمود:  مي �پذيرفت. پيامبر گرفت و او هم مي اينكه تنها از او تعهد مي
دست زني را  �هرگز پيامبر«حديث آمده است: در شرح اين ». با تو بيعت نمودم

گفت: برو، من با تو بيعت  گرفت و مي لمس ننمود، بلكه با كالم از او بيعت مي
 2».نمودم

امام مالك از محمدبن منكدر از اميمه، دختر رقيقه روايت نموده است كه گفت:  -2
يا «فتيم: رفتيم و گ �بيعت كرده بودند، نزد پيامبر �همراه زناني كه با پيامبر

كنيم، بر اينكه به خداوند شرك نورزيم، دزدي نكنيم، زنا  اهللا! با تو بيعت مي رسول
نكنيم، فرزندانمان را نكشيم، تهمت نزنيم، و در كار معروف و نيك از تو سرپيچي 

گفتيم: ». نماييد در مواردي كه توانايي داريد و اطاعت مي«فرمود:  �پيامبر». ننماييم
ترند. اي رسول خدا! بشتاب تا  او نسبت به ما از خودمان مهربان خداوند و رسول«

 ».با تو بيعت نماييم

كنم و سخن من براي صد زن مثل سخن من  من با زنان مصافحه نمي«فرمود:  �پيامبر
  ».براي يك زن است

______________________ 
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ال  إني«، كه فرمود: �اين سخن پيامبر«ابن عبدالبر در شرح اين حديث گفته است: 
نشانه اين است كه براي مرد جايز نيست با زن [نامحرم] مباشرت نمايد و » أصافح النساء

گونه  اين كار برايش حالل نيست، نيز نبايد دستش را لمس كند و يا مصافحه نمايد همان
در  �دهد كه پيامبر ؛ و اين خود نشان مي»ال أصافح النساء«كه، در اين سخن آمده است: 

  1داد. با مردان دست ميهنگام بيعت و موارد ديگر تنها 

  كند مسلمان از سوي خود و فرزندانش بيعت مي -3533

هنگامي كه مردم با عبدالملك بن مروان «امام بخاري در صحيح خود آورده است: 
من به «اي برايش به اين مضمون نوشت:  نامه ببيعت نمودند، عبداهللا بن عمر

وان، امير مؤمنان، بر سنت خداوند و فرمانبرداري و اطاعت از بنده خدا، عبدالملك بن مر
كنم و فرزندانم نيز اين امر را اقرار و تأييد  ، تا جايي كه بتوانم، اقرار مي�پيامبرش

  2».كردند

  بيعت با خليفه عهدي است كه، وفاي به آن واجب است -3534

 بندند، كه به كنند در واقع عهد و پيماني مي زن و مرد مسلماني كه با خليفه بيعت مي
بيعت و مبايعت، «شوند. ابن حجر عسقالني گفته است:  فرمانبرداري از خليفه ملزم مي

اش با معاوضه مالي به اين نام، معروف شده است.  همان معاهده است و به سبب همانندي
  همان گونه كه خداوند فرموده است:
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] اينكه بهشت براى آنان  در حقيقت، خدا از مؤمنان، جان و مالشان را به [بهاى«
  ».باشد، خريده است

و چون بيعت با خليفه در واقع عهد و پيماني شرعي است پس بر زن و مرد مسلمان 
بدعهدي، خيانت و از صفات منافقان واجب است كه به اين عهد و پيمان وفا نمايند. زيرا 

چهار صفت در اگر «هم به روايت بخاري و مسلم و ديگران فرموده است:  �است. پيامبر
وجود ا در او باشد، در امالً منافق است و هر كس اندكي از آنههر شخصي جمع شوند، ك

  هست مگر اينكه آنها را ترك نمايد: او نفاق 
  كند.  چون عهدي ببندد، خيانت مي -2ويد. گ هرگاه سخن بگويد، دروغ مي -1

چون خصومت و دشمني نمايد، فساد  -4نمايد.  اي بدهد، خلف وعده مي چون وعده -3
  1».كند و فجور مي

  اطاعت از خليفه، اطاعت از خداوند است -3535

اطاعت از خليفه در واقع اطاعت از خدا و پيامبر اوست. پس قلب انسان مسلمان نبايد 
به اين اطاعت  �اش را از دست دهد. زيرا خدا و رسول او دن اوامر او شكيباييبراي شني

 �روايت نموده آمده كه پيامبر �اند. در حديث شريفي كه بخاري از ابوهريره دستور داده
من اهللا، ومن أطاع أميری فقد أطاعنی، و  من أطاعنی فقد أطاع اهللا ومن عصانی فقد عصی«فرمود: 

هر كس از من اطاعت نمايد، از خداوند اطاعت نموده است و « ».یعصی أميری فقد عصان
هر كس از امر من سرپيچي كند، از امر خداوند سرپيچي كرده و هر كس از امير من 
اطاعت كند، از من اطاعت نموده و هر كس از دستور امير من سرپيچي نمايد، از دستور 

  ».من سرپيچي كرده است
  ن لفظ بيان كرده است:و امام مسلم نيز آن را به اي

______________________ 

(به روايت بخاري و مسلم و  44-45، صص 5التاج الجامع لالصول، شيخ منصور علي ناصف، ج  -1

  ديگران).
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من اهللا، ومن يطع األمير فقد أطاعنی، و   من يعصنی فقد عصیاهللا، و  من أطاعنی، فقد أطاع«
  1.»يعص األمير فقد عصانی

هر كس از من اطاعت كند، از خداوند اطاعت نموده و هر كس از من سرپيچي «
، گويي از من نمايد، از خداوند سرپيچي كرده است و هر كس امير من را اطاعت كند

  ».اطاعت نموده و هركس نافرماني امير نمايد، گويي از من نافرماني نموده است
 »اهللا من أطاعنی فقد أطاع«فرمود:  �اينكه پيامبر«و در شرح حديث بخاري آمده است: 

دهم. پس هر كس آنچه من  جز به آنچه خداوند به آن فرمان داده است، فرمان نمييعني 
هم، انجام دهد، گويي از كسي پيروي كرده، كه به من فرمان داده و من د به او فرمان مي
نمايد،  دهم. شايد معناي آن اين باشد: چون خداوند به پيروي از من امر مي آن را انجام مي

گونه  هر كس از من اطاعت كند، از امر خدا اطاعت نموده است در مورد گناه نيز همين
بخاري، براي آن است كه هنگام خطاب حديث،  در حديث» أميری«آوردن واژه است. 

موردنظر بوده و همين سبب ورود حديث شده و در واقع، امر، به هر پيروي از فرمانروا، 
آن فرمانروا، شارع شمرده دهد.  گردد كه به حق و عدالت فرمان مي فرمانروايي بر مي

عهده گرفته است. به شود؛ زيرا فرمانروايي و حكومت را به امر و شريعت خداوند بر  مي

من اطاع «در حديث مسلم آمده و همچنين لفظ ـ كه  »و من أطاع أميری«همين سبب لفظ 

  2كه در حديث بخاري آمده هر دو به يك معناست. »أميری

  اطاعت در حالت خوشي و ناخوشي -3536

زن و مرد مسلمان بايد، چه خوشايند، چه ناخوشايند؛ چه دوست داشته باشند، چه 
ه باشند، از خليفه پيروي نمايند. در حديث شريفي كه امام بخاري و مسلم از عباده نداشت

ما را فرا خواند. با او بيعت كرديم، تا در  �پيامبر«اند، آمده است:  بن صامت روايت كرده

______________________ 
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جايز  2».، مطيع و فرمانبردار او باشيم1ها ها و راحتي موارد خوشايند و ناخوشايند، سختي
د مسلماني را تنها بر آنچه دوست دارند، محدود كرد بلكه بايد هميشه نيست، زن و مر

كه اين گونه  حتي زماني كه به انجام كاري رغبت ندارند، از حاكم پيروي كنند همان
روايت كرده كه  �كند. در حديث ديگري، مسلم از ابوهريره حديث، چنين بيان مي

در هر چه خوشايند و ناخوشايند  بر انسان مسلمان واجب است،«بر فرموده است: مپيا
  3...».است [از اولواالمر] فرمانبرداري نمايد مگر اينكه به گناه، امر شده باشد 

  حكمت وجوب اطاعت در خوشي و ناخوشي -3537

هايش براي اداره كارهاي كشور، همه  تواند با كارها و سياست خليفه، هرگز نمي
شوند و از  گروهي آزرده ميس به ناچار شهروندان آن را راضي و خشنود نگه دارد، پ

گردند. براي زن يا مرد مسلمان جايز نيست كه هواي  هاي وي بيزار مي انجام فرمان
نفسش را معيار پيروي از ولي امر قرار دهد و هرچه را دوست داشت و از آن خوشش 

د. در انجام آن سستي نمايدرنگ انجام دهد و هرچه برايش ناخوشايند بود،  آمد، بي
گونه پيروي كردن دلبخواهي و آرزويي، اگر اين تعبير براي آن درست باشد زن و مرد  اين

سازد و هيچ كس با سرپيچي  كه واجب است ـ بري نميمسلمان را از اطاعت ولي امر ـ 
آيد، پيروي كند اما  تواند از آنچه خوشش مي هر كس ميزيرا آورد.  فضيلتي به دست نمي

ا اشكال بزرگي وجود دارد و آن اينكه هرگاه پيروي از ولي امر براي ه گونه اطاعت در اين
د و او را به نافرماني وش ناپذير مي سنگين و تحملزن و مرد مسلمان خوشايند نباشد، 

افروزي  توزي و جنگ گردد و به طغيان، كينه كشاند و سبب سرپيچي از امر خليفه مي مي
ز نيست زيرا سبب ناتواني و ضعف دولت اسالمي انجامد و اين كار جاي ميان مسلمانان مي

  شود. مي

______________________ 
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  قيام در برابر فرمانرواي اسالمي جايز نيست -3538

پسندد يا  امام يا فرمانروا بر هر مرد و زن مسلماني در هر آنچه كه ميپيروي از خليفه، 
گمان  شرع به آن فرمان داده، بياست و اين دستوري است كه، واجب پسندد،  نمي
پسندد، پرورش و  هاي مسلمانان را بر اطاعتي كه شرع مي دي به اين امر شرعي، جانبن پاي

شود و آنها را از بيماري  نمايد و در نتيجه سبب وحدت ميان مسلمانان مي تربيت مي
ها و جنگ ميان  دهد زيرا اغلب دشمني مهلك و كشنده جدايي و اختالف، نجات مي

  شود. مسلمانان از تفرقه ناشي مي
همين سبب، حديث نبوي براي حفظ وحدت مسلمانان و دوري از تفرقه و به 

ود و  توزيان به شكيبايي درباره آنچه گاهي از اولواالمر صادر مي هاي كينه پيشگيري از فتنه
كند. در حديث شريف نبوي كه  انجامد؛ سفارش مي به زيان مسلماني يا گروهي از آنان مي

من کره من أميره شيئًا فليصبر فإنه «فرمودند:  �پيامبر«ت: امام بخاري روايت نموده آمده اس

هر كس از فرماني كه حاكمش صادر نمود، « 1.»ةجاهلي ةمن خرج من السلطان شبرًا مات ميت
خوشش نيامد، شكيبايي پيشه گيرد. زيرا هر كس به اندازه يك وجب از امر حاكم بيرون 

  ».برود و بميرد، به مرگ جاهلي مرده است
  فرمود: �يث ديگري از بخاري آمده است كه پيامبردر حد

شبرًا، فمات إال  ةنه من فارق الجماعإمن رأی من أميره شيئًا يکرهه فليصبر عليه، ف«
  2.»ةجاهلي ةمات ميت

شكيبا باشد. زيرا هر كس به را از حاكمش ديد و از آن خوشش نيامد، هركس كاري «
رد و بميرد، جز با مرگ جاهلي نموده اندازه يك وجب از گروه مسلمانان فاصله بگي

  ».است

______________________ 
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، حالت مرگ آنهاست، مانند اهل جاهليت كه بر گمراهي و »ميته جاهليه«منظور از 
ضاللت بودند و چون در جاهليت رهبري نداشتند تا از دستورات او پيروي نمايند و نيز 

ابن بطال گفته است:  روند. به اين امر نيز آگاهي ندارند در حالي كه گناهكارند از دنيا مي
فقها بر  1».اين حديث براي ترك قيام عليه سلطان است. هرچند ستمگر و خودكامه باشد«

يي متفق دارند و پيروي از او را اوجوب اطاعت از سلطان متغلب و جهاد همراه او نيز ر
امش كند و سبب آر دانند زيرا اين كار از ريختن خون جلوگيري مي بهتر از قيام عليه او مي

شود. و براي سخن خود به اين حديث و احاديثي ديگري كه مفهوم اين حديث  مردم مي
كنند و معتقدند كه فقط در حالت كفر آشكار استثنائاً اطاعت  كند استناد مي را تقويت مي

شود. يعني اگر به كفر خود اشاره كرد، ديگر نبايد از او پيروي نمود بلكه بايد با  ساقط مي
مگر اين كه از او آشكارا كفر «گونه كه در ادامه روايت آمده است:  يند هماناو جهاد نما

  2».ببينند و دليلي قاطع بر كفرش وجود داشته باشد
پس قيام عليه فرمانروا تا زماني كه در دايره اسالم است جايز نيست حتي اگر از او 

ن ستم به معناي ستمي صادر شود كه حقوق را پايمال كند زيرا شكيبايي مسلمان بر اي
پذيرش خواري، پستي و رضايت به حاكمان مستبد نيست، بلكه به معناي ايثار يعني مقدم 
داشتن مصلحت عمومي بر مصلحت فردي است. مصلحت عمومي در اينجا بقاي وحدت 
گروهي و جلوگيري از جدايي و اختالف بين گروه مسلمانان است؛ زيرا پيامد قيم عليه 

گناه است و دستيابي به  هاي بي كشت و كشتار و ريختن خون انسان فرمانرواي توانمند،
اين مصلحت عمومي هرچند به ضرر فرد، باشد و آگاهان ناچار شوند در برابر ظلم و 

به  صستم فرمانروا شكيبايي پيشه كنند، راه راست و استواري است كه سنت پاك پيامبر
انديش، ژرف  ار بر هر مسلمان درستنمايد؛ و اين شيوه استو آن ارشاد و راهنمايي مي

ايمان و راسخ واجب است. شكيبايي مظلوم در برابر ستم فرمانروا به معناي سكوت در 
______________________ 
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گيري از قواعد امر به  برابر ظلم و ستم حاكم نيست بلكه بر او واجب است كه با بهره
  معروف و نهي از منكر از فرمانروا انتقاد نمايد و او را نكوهش كند.

از عدم شورش عليه حاكم و شكيبايي در برابر ظلم و ستمش عدم اجازه قيام منظور 
مسلحانه عليه اوست تا زماني كه از حوزه اركان اسالم خارج نشده و كفر آشكار و صريح 

  از او صادر نگرديده باشد.

  گرداند كفر آشكار، قيام عليه فرمانروا را واجب مي -3540

ما را فرا خواند و با او بيعت  �پيامبر«كه  روايت شده است �از عباده بن صامت
كرديم بر اطاعت از دستوراتش در خوشي و ناخوشي، سختي و راحتي و اينكه با 

با اولواالمر نزاع و كشمكش نكنيم مگر كفر آشكاري از او ببينيم. يعني مسلمانان به جنگ 
از او، كفر آشكار  كه اولواالمر، او را حاكم و فرمانروا كرده است، برنخيزند؛ مگركسي 

يعني دليل قاطع بر كفرش ببينند و در اين حالت آنها آيه يا خبر صحيحي دارند، كه تأويل 
دانند و در صورت توان، با او  پذيرد و در نتيجه پيروي از فرمانروا را جايز نمي نمي
  1دانند. جنگند و عزلش را واجب مي مي

  حدود و موازين پيروي واجب از ولي امر -3541

پيروي از ولي امر و خليفه جز هنگام امر به انجام گناه، واجب است و اين پيروي 
  شامل واجبات، مستحبات شرعي، محرمات و مكروهات است.

  امر فرمانروا به كار مباح يا نهي از آن -3542

  اگر فرمانروا به كاري مباح دستور دهد يا از آن نهي نمايد، آيا پيروي از او واب است؟
  تفسير خود از اين آيه قرآن كه فرموده است: آلوسي در

� $ pκ š‰ r'‾≈tƒ t Ï%©! $# (# þθ ãΨtΒ# u (#θ ãè‹ÏÛr& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr&uρ tΑθß™§�9$# ’Í< 'ρ é&uρ Í÷ö∆ F{ $# óΟä3ΖÏΒ �    
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  ]59نساء / [  
ايد! از خدا (با پيروي از قرآن) و از پيغمبر اطاعت كنيد  اي كساني كه ايمان آورده«

فرماندهان مسلمان خود فرمانبرداري نماييد. (مادام كه دادگر و و از كارداران و 
  ».گرا بوده و مجري احكام شريعت اسالم باشند حق

وجوب پيروي از اولواالمر تا زماني است كه بر : «است  ه و گفتهله پرداختابه اين مس
اين  اما آيا». حق باشند و پيروي از آنها در مواردي كه مخالف شرع باشند، واجب نيست

  گيرد يا نه؟ مسأله، كار مباح را در بر مي

اند: پيروي از ولي امر در كار مباح،  درباره اين مسأله اختالف وجود دارد. گروهي گفته
واجب نيست زيرا هيچ كس حق ندارد، چيزهايي را كه خداوند حالل كرده، حرام نمايد 

پيروي از حاكم در كار «د: ان يا اموري را كه حرام نموده، حالل كند. گروهي ديگر گفته
اند. گروهي از  همان گونه كه، حصكفي و ديگران به آن اشاره كرده». مباح، واجب است

پيروي از امام در امر و نهي او، واجب است تا جايي كه امر به كار «اند:  محققين هم گفته
اگر به دهد  آنچه سلطان به آن فرمان مي«اند:  و گروهي هم گفته». حرام ننموده باشد

مصلحت عمومي مربوط نباشد، فرمانبرداري ظاهري از آن واجب است. يعني در كارهاي 
توان رأي او را نپذيرفت اما در مصالح و مسايل عمومي، در ظاهر و باطن،  خصوصي مي

  1».بايد آن را پذيرفت

  ديدگاه برتر -3543

ه يا ولي امر) برترين سخن از ديدگاه مؤلف [دكتر زيدان] اين است كه امام (خليف
تواند به مباح فرمان دهد و همچنين از مباح نهي كند. و بر هر زن و مرد مسلماني در  مي

  هر دو حالت، امر و نهي، پيروي از امام واجب است و دليل آن به شرح زير است:

______________________ 
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نقل شده كه، ايشان از خوردن گوشت  �از عمربن خطاب: سيره خلفاي راشدين -1
ده بود و نيز كوچ بزرگان مهاجر را از مدينه، جز با اجازه خودش دو روز متوالي نهي كر

  منع نموده بود.
اي يكسان و واحد و اجتماع  به نوشتن مصحف به گونه �حضرت عثمان بن عفان

مسلمانان بر آن و سوزاندن مصاحف ديگر فرمان داد. اگرچه قرآن با هفت روايت نازل 
باور  �قرائت مباح بود، اما حضرت عثمان شده بود و تالوت آن با هر يك از اين هفت

سبب انجامد و اين موضوع،  داشت، رها كردن چنين كار مباحي به اختالف و تفرقه مي
  1، با اين كارش ضرر بزرگي را از بين برد.�شود حضرت عثمان ضرر عمومي مي

پيروي از امام در كارهايي كه امر به معصيت نباشد، واجب «كاساني گفته است:  -2
  و مباح معصيت نيست و پيروي از آن واجب است. 2».ستا

كه اصلي صحيح و پذيرفته شده است گاهي در اصل مباح، » سد ذرائع«بنابر اصل  -3
اي بر حرام شرعي باشد ـ و آن را به حرام  دهد ـ البته هرگاه مقدمه اي روي مي عارضه

باشد كه  طلوب شرعي مياي براي امر م گرداند. همچنين تمامي مباحث، وسيله تبديل مي
هرگاه مباح، منجر «كند. امام شاطبي در اين باره گفته  است:  حكم آن به مباح سرايت مي

گردد، و هرگاه به امري غيرمباح منجر  به ارتكاب حرام شود از باب سد ذرائع حرام مي
  3».شود حكمش همان حكم غيرمباح خواهد بود

  پيروي حرام از فرمانروا -3544

ام از سلطان و فرمانروا يعني آنها امر به معصيت خداوند متعال نمايد و در پيروي حر
اين حالت بر مرد و زن مسلمان واجب است كه در اين پيروي حرام وارد نشوند. از 

بر انسان مسلمان فرمانبرداري و پيروي از فرمان فرمانروا در «روايت شده است:  �پيامبر

______________________ 
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به گناه فرمان داده شود كه در اين حالت ديگر  ها واجب است مگر ها و ناخوشي خوشي
علما بر حرام بودن پيروي از بر اين اساس،  1».اي در كار نخواهد بود فرمانبرداري و پيروي

  2اند و قاضي عياض اين اجماع را نقل نموده است. ولي امر در معصيت خدا، اجماع كرده

  بيعت زنان و پيروي حرام از فرمانروا -3545

  عال فرموده است:خداوند مت

� $pκš‰ r' ‾≈tƒ ÷ É<̈Ζ9 $# # sŒÎ) x8 u !%ỳ àM≈oΨ ÏΒ÷σßϑø9 $# y7uΖ÷è Îƒ$ t7ãƒ #’ n? tã βr& āω š∅ø. Î� ô³ç„ «! $$Î/ $ \↔ø‹x© 
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 يزيكنند كه چ عتيو با تو ب نديكه زنان مؤمن نزد تو آ ي! هنگامامبريپ يا«

د، و زنا نكنند، فرزندان خود را نكشن يخدا قرار ندهند، دزد كيرا شر
 يا ستهيكار شا چيو در ه اورنديخود ن يدست و پا شيپ ييتهمت و افترا

آنان از درگاه خداوند  يكن و برا عتيمخالفت فرمان تو نكنند، با آنها ب
  .»آمرزش بطلب كه خداوند آمرزنده و مهربان است

ول نمود و اين ق را با زنان بر پايه مواردي كه در اين آيه آمده است، بيعت مي �پيامبر

Ÿω �خداوند كه فرموده:  uρ š� oΨŠÅÁ ÷ètƒ ’ Îû 7∃ρ â÷÷ê tΒ كند  ، به روشني به اين نكته اشاره مي�
  كه در غيرمعروف (معصيت) اطاعت حرام است و جايز نيست.

 Ÿωuρ«چنانچه سؤال شود كه خداوند فقط به كالم «در تفسير كشاف آمده است: 

š� oΨŠÅÁ ÷è tƒ  «فقط دعوت به معروف  �آيد كه كار پيامبر ينمود آيا اين به ذهن نم اكتفا مي

______________________ 
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’«است؟ جواب چنين است كه آمدن  Îû 7∃ρâ÷÷ê tΒ  « به دنبال»Ÿω uρ š�oΨŠÅÁ ÷è tƒ  « براي اين
است كه بفهماند عدم اطاعت از مخلوق در معصيت خالق مقتضي نهايت پرهيزگاري و 

  1».اجتناب از نواهي است
، كار معروف به عنوان شرط قرار �مبردر بيعت با پيا«در تفسير قرطبي آمده است: 

تر  داده شده تا به اين نكته اشاره كند كه پيروي نكردن در غير معروف سزاوارتر و الزامي
يعني بر والي امر واجب است كه به معروف فرمان دهد، تا مستحق پيروي و  2».است

نخواهد  فرمانبرداري از سوي رعيت باشد و چون فرمان به معصيت دهد، مستحق پيروي
  ».بود بلكه سرپيچي از امر او واجب است

  عقوبت اطاعت از دستور حرام -3546

كند، عقوبت در انتظار اوست و حديث نبوي  كسي كه از دستور حرام پيروي مي
 �از پيامبر«خود آورده، بر آن اشاره دارد: » صحيح«صحيحي كه امام مسلم آن را در 

راه انداخت و فرماندهي آن را به مردي از انصار اي را براي جهاد در راه خدا به  سريه
پيروي نمايند. دهند و از او سپرد و به سپاهيان دستور داد كه فرامين او را گوش 

[سپاهيان] فرمانده را در كاري آزرده نمودند. فرمانده به آنها گفت: برايم هيزم جمع كنيد. 
ند پس از آن گفت: مگر اين كار را كردند. سپس گفت: آتش بيفروزيد. آتش افروخت

  به شما دستور نداد كه از من پيروي كنيد؟ گفتند: آري. �رسول خدا
از  �گفت: به آتش داخل شويد!!! سپاهيان به همديگر نگاه كردند و گفتند: ما به پيامبر

زده] بودند تا اينكه، غضب فرمانده فرو  طور [شگفت ايم و آنان همان آتش پناه آورده
شد. هنگامي كه سپاهيان از آن سريه بازگشتند، ماجرا را براي  نشست و آتش خاموش

______________________ 
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رفتيد، قطعاً توانايي خروج از آن را  فرمود: اگر به داخل آن مي �باز گفتند. پيامبر �پيامبر
  1».نداشتيد؛ زيرا پيروي تنها در امر معروف است

ديد، به اين ش رفتيد از آن خارج نمي كه فرمود: اگر به داخل آن آتش مي �سخن پيامبر
كردند  كند كه اگر از فرمان اميرشان كه به گناه امر كرده بود، پيروي مي نكته اشاره مي

شد و  شدند. زيرا در صورت پيروي، مرگشان خودكشي محسوب مي مستحق عذاب مي
خودكشي هم گناهي است كه خداوند عذاب سختي را براي آن مقرر كرده است و كسي 

دهد، نبايد اطاعت كرد چون پيروي از فرمانروا و ديگران  ان ميرا كه به چنين گناهي فرم
  در معصيت نسبت به خداوند متعال، جايز نيست.

______________________ 
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  گفتار دوم:

  امر به معروف و نهي از منكر

  تعريف معروف و منكر -3547

معروف اسمي است جامع كه براي پيروي از خداوند، تقرب به او، احسان به مردم، 
  1رود. كه شرع به آن فرا خوانده به كار ميكارهاي نيك و محسنات 

بر پايه اين تعريف، منكر، نقطه مقابل معروف است. يعني آنچه شرع نكوهيده، حرام و 
معروف، آن «گونه استنباط كرد كه  توان اين و باتوجه به تعريف مي 2مكروه ساخته است.

كر آن است كه، شرع نمايد و من است كه شرع به وجوب يا استحباب يا اباحه آن، امر مي
  ».كند به صورت تحريمي و يا كراهتي از آن نهي مي

هاي سالم، حسن و نيكويي آن را  معروف آن است كه، عقل«در تفسير المنار آمده است: 
يابند و سازگاري  هاي پاك به آن اشتياق و تمايل مي اند و به سبب سودمندي آن، قلب شناخته

تواند  فطرت نمي ر در شرع وارد شود، انسان عاقل و پاكاي است كه اگ آن با فطرت به گونه
شمارند و  هاي سالم آن را زشت مي آن را رد يا بر آن اعتراض نمايد و منكر آن است كه، عقل

  3».جويند ها از آن متنفر و بيزارند و از آن دوري مي قلب
  در تفسير ابن كثير درباره اين قول خداوند متعال كه فرموده است:  -3549

� Νèδã� ãΒù' tƒ Å∃ρ ã� ÷è yϑø9 $$Î/ öΝßγ8 pκ÷] tƒuρ Çtã Ì�x6Ψ ßϑ ø9   ]157اعراف / [  � #$
  »دارد دهد، و از كار ناپسند باز مى آنان را به كار پسنديده فرمان مى«

هاي پيشين است و همواره  در كتاب �آمده است: اين، در واقع صفت حضرت رسول
دادند و جز از شر  و نيكي فرمان نمي چنين بود كه ايشان جز به خير �خصوصيت پيامبر

گفته است: هرگاه شنيدي كه خداوند  �گونه كه، عبداهللا بن مسعود هماننمودند.  نهي نمي

______________________ 

  .216، ص 3النهايه، ابن اثير، ج  -1

  .115، ص 5همان، ج  -2

  .227، ص 9تفسيرالمنار، مرحوم رشيد رضا، ج  -3



    

  حقوق و تكاليف زن در اسالم                    284
    

‰pκš$ �متعال فرمود:  r' ‾≈tƒ tÏ% ©! $# (# þθãΨ tΒ# u �  به آن گوش فرا ده، كه آن يا خيري است كه، به آن
ترين [خطاب]  و بزرگترين  ت و مهمفرموده اساز آن نهي امر نموده يا شري است كه، 

امر به عبادت و پرستش اوست و اينكه او تنهاست و شريكي ندارد و نيز نهي از عبادت 
  غير خدا كه خداوند، پيامبر اسالم و پيامبران پيش از او براي اين كار، برانگيخته است.

چه خالصه كالم در تعريف معروف و منكر اين است كه: معروف، يعني آن -3550
شريعت اسالم انجام آن را به صورت واجب يا مندوب خواسته و اين خواست شرعي را 

شناسند و حسن بعضي از آنها اين  هاي درست و سالم مي هاي سليم و پاك و فطرت عقل
ها هر  است كه، پيش از آنكه در شرع مطرح شوند شناخته شده و معروف هستند زيرا عقل

توانند به تمامي آنچه نيك و سودمند و  ند بر حق باشند، نميها هرچ چند سليم باشند و فطرت
  بافطرت سالم سازگار است، دسترسي و احاطه يابند.

از آن نهي كرده است و و منكر آن است كه شريعت اسالم به صورت تحريمي يا كراهتي 
هايي شمارند و از آن بيزارند. اما عقل به تن هاي پاك، آن را زشت مي هاي سليم و فطرت عقل
تواند تمام آنچه مخالف عقل سليم و فطرت پاك است، در يابد. پس با احتجاج به اينكه،  نمي

تواند كارهاي نيك و منكر را دريابد و با شناخت، به انجام معروف بپردازد و منكر را  عقل مي
توان به عقل صرف تكيه كرد. زيرا پس از ورود به اسالم پسنديده است از  رها كند نمي

في پيروي شود كه دين به همراه خود آورده و به آنچه از آن نهي كرده، پايان داد. معرو
همچنين، براي پيروي يا اجتناب از آنچه نص صريحي ندارد كه منكر يا معروف بودن آن را 

  1بيان كند، بايد درباره آن به اجتهاد پرداخت.
______________________ 

شود  اين است كه آيا افعال داراي حسن و قبح  يكي از مهمترين مباحثي كه در علم كالم مطرح مي -1

  اند: اند يا عقلي؟ علما در جواب اين سؤال به سه گروه تقسيم شده شرعي

ستند و عقل به تنهايي توانايي ادراك حسن و قبح معتزله معتقدند كه افعال داراي حسن و قبيح: اتي ه -1

 افعال را دارد.

اشاعره معتقدند كه افعال داراي حسن و قبح شرعي هستند و عقل به تنهايي توانايي ادراك آن را  -2

 تواند آن را مقيد نمايد. ندارد، زيرا عقل انسان ناقص است و اراده خداوند مطلق است و چيزي نمي
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  جايگاه امر به معروف و نهي از منكر در اسالم -3551

معروف و نهي از منكر در اسالم جايگاهي بسيار عظيم و واال دارد. و اهل علم امر به 
اند به آن اشاره  الي نصوص شرعي بر آن واقف شده از زماني كه آن را شناخته و از البه

امر به معروف و نهي از منكر، «اند. از جمله سخن امام غزالي است كه، فرموده است:  كرده
  1».محور دين استترين  ترين و اساسي بزرگ

آن، دري عظيم است كه «امام نووي درباره امر به معروف و نهي از منكر گفته است: 
  2».استري و اساس كار دين به آن وابسته استوا

از آنجايي كه، حاصل دين و همه واليات، امر و «االسالم ابن تيميه گفته است:  شيخ
وث نموده، امر به معروف است و را به آن مبع �مبرشانهي است، امري كه خداوند، پي

  3».را براي آن مبعوث نموده، نهي از منكر است �اي كه خداوند، پيامبرش نهي

خداوند پيامبرش را به صفت آمر به معروف و ناهي از منكر توصيف  -3552

  نموده است

  فرموده است: �خداوند متعال در وصف پيامبرش، محمد

� t Ï%©!$# šχθ ãèÎ7−Ftƒ tΑθ ß™§�9 $# ¢ É<̈Ζ9 $# ¥_ÍhΓW{ $# “Ï% ©!$# …çµ tΡρ ß‰Åg s† $ ¹/θ çGõ3tΒ öΝèδ y‰Ψ Ïã 

’ Îû Ïπ1u‘öθ −G9 $# È≅‹ÅgΥM}$# uρ Νèδã� ãΒù' tƒ Å∃ρã� ÷è yϑø9$$ Î/ öΝßγ8 pκ÷] tƒuρ Çtã Ì�x6Ψ ßϑø9$# ‘≅ Ïtä† uρ ÞΟ ßγs9 

ÏM≈t6Íh‹©Ü9 $# ãΠÌh� ptä† uρ ÞΟÎγøŠn=tæ y] Í×‾≈t6y‚ø9 $# ßì ŸÒ tƒuρ öΝßγ÷Ζtã öΝèδ u�ñÀ Î) Ÿ≅≈n=øñF{ $# uρ ÉL ©9 $# ôMtΡ% x. 

                                                                                                                         

تواند حسن و قبح را  اضاف معتقد است كه انسان و عقل انسان در مواردي مي ابومنصور ماتريدي از -3

آور باشد. براي توضيح بيشتر ر. ك:  اي نيست كه الزام تشخيص بدهد ولي تشخيص عقل به اندازه

  كالم اهل سنت اثر عبداهللا احمدي، مترجم.

  .269، ص 2الدين، امام غزالي، ج  احياء علوم -1

  .24، ص 2ح النووي، ج صحيح مسلم به شر -2

  .65، ص 28االسالم ابن تيميه، ج  مجموع فتاواي شيخ -3
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óΟ ÎγøŠ n=tæ 4 šÏ% ©!$$sù (#θãΖtΒ# u Ïµ Î/ çνρ â‘̈“ tãuρ çνρ ã� |ÁtΡ uρ (#θ ãè t7̈? $#uρ u‘θ ‘Ζ9 $# ü“Ï% ©!$# tΑÌ“Ρé& 

ÿ…çµ yè tΒ � y7Í×‾≈s9 'ρ é& ãΝèδ šχθßsÎ=ø	 ßϑø9   ]157اعراف / [  � #$
خود، در ] او را نزد  كه [نام-همانان كه از اين فرستاده، پيامبر درس نخوانده «

] آنان را به كار  كنند؛ [همان پيامبرى كه پيروى مى -يابند تورات و انجيل نوشته مى
دارد، و براى آنان چيزهاى پاكيزه  دهد، و از كار ناپسند باز مى پسنديده فرمان مى

] آنان قيد و  گرداند، و از [دوش را حالل و چيزهاى ناپاك را بر ايشان حرام مى
دارد. پس كسانى كه به او ايمان آوردند و  يشان بوده است برمىبندهايى را كه بر ا

بزرگش داشتند و ياريش كردند و نورى را كه با او نازل شده است پيروى كردند، 
  ».آنان همان رستگارانند. 

خداوند، با چنين بياني رسالت او را تكميل كرده است. در واقع او، همان كسي است 
ها و نهي از هر منكري را جاري ساخت و هر  ه تمامي معروفكه خداوند بر زبان او امر ب

امر به «چيز پاكي را حالل و هر ناپاكي را حرام كرد. حالل نمودن طيبات در زيرمجموعه 
  گنجد. مي» نهي از منكر«و حرام نمودن خبائث در زيرمجموعه » معروف

كامل نشده  �ما جز براي رسولها و نهي از تمام منكرها،  همچنين امر به همه معروف
است. به همين سبب، خداوند دين ما، يعني اسالم را برايمان كامل و با آن، نعمت را بر ما 

  تمام كرده و فرموده است:

� tΠöθ u‹ø9 $# àMù=yϑø. r& öΝä3s9 öΝä3 oΨƒÏŠ àMôϑoÿøCr& uρ öΝä3 ø‹n=tæ  ÉL yϑ÷è ÏΡ àMŠÅÊu‘ uρ ãΝä3s9 zΝ≈n=ó™M}$# 

$ YΨƒÏŠ �  ] / 3مائده[  
ن شما را برايتان كامل كردم و نعمت خود را بر شما تكميل نمودم و امروز دي«

  ».اسالم را به عنوان آيين خداپسند براي شما برگزيدم
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خداوند متعال دين را براي ما كامل كرد و به پيامبرش وحي نمود، تا امر به همه 
ش را بر ما تمام ها و نهي از تمام منكرها را تبليغ نمايد و با اين كار خداوند، نعمت معروف

  1كرد و دين اسالم را براي ما برگزيد.

خداوند متعال، زنان و مردان مؤمن را با صفات پيامبرش توصيف  -3553

  نموده است

  خداوند متعال فرموده است:

� tβθ ãΖÏΒ÷σ ßϑ ø9 $#uρ àM≈oΨ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# uρ öΝßγàÒ ÷è t/ â !$uŠÏ9 ÷ρ r& <Ù ÷è t/ 4 šχρ â÷ß∆ ù' tƒ Å∃ρ ã� ÷è yϑø9$$ Î/ 

tβöθ yγ÷Ζtƒuρ Çtã Ì�s3Ζßϑø9   ]71توبه / [  � #$
مردان و زنان مؤمن، برخي دوستان و ياوران برخي ديگرند. همديگر را به كار «

  ».دارند خوانند و از كار بد باز مي نيك مي
  و 

� öΝçGΖä. u�ö� yz >π ¨Βé& ôMy_ Ì� ÷zé& Ä¨$̈Ψ=Ï9 tβρâ÷ß∆ ù' s? Å∃ρã� ÷èyϑ ø9 $$Î/ šχöθ yγ÷Ψ s? uρ Çtã 

Ì� x6Ζßϑø9 $# tβθ ãΖÏΒ ÷σ è? uρ «! $$ Î/ 3 �  ] / 110آل عمران[  

ايد (مادام كه) امر به  ها پديدار شده شما بهترين امتي هستيد، كه به سود انسان«
  ».نماييد و به خدا ايمان داريد معروف و نهي از منكر مي

خداوند سبحان به «ي پيشين گفته است:  االسالم، ابن تيميه درباره اين آيه و آيه شيخ
هاست. آنها سودمندترين مردم نسبت به همديگرند  موده: اين امت، بهترين امتروشني فر

و از نظر احسان ونيكي به همديگر از همه باالترند. زيرا آنها امر به معروف و نهي از 
اي، فرمان داده و همه را  منكر را از نظر كمي و كيفي تكميل نمودند و به هر كار پسنديده

مودند و با جهاد مال و جان به انجام آن [امر به معروف و نهي از هر كار ناپسندي نهي ن
  از منكر] پرداختند و اين نهايت سودمندي در حق مردم است.

______________________ 

  .121- 122، صص 28االسالم ابن تيميه، ج  مجموع فتاواي شيخ -1
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  تفاوت ميان اهل ايمان و اهل نفاق -3554

دهند و از كارهاي  از آنجايي كه مردان و زنان مؤمن، به كارهاي پسنديده فرمان مي
  ق با آنها در تضادند. خداوند فرموده است:دارند، اهل نفا ناپسند برحذر مي

� tβθ à) Ï	≈uΖßϑ ø9 $# àM≈s) Ï	≈oΨ ßϑø9 $# uρ Ο ßγàÒ ÷è t/ . ÏiΒ <Ù÷è t/ 4 šχρã� ãΒù' tƒ Ì� x6Ζßϑø9 $$Î/ 

šχ öθ pκ÷] tƒuρ Ç tã Å∃ρ ã� ÷è yϑø9   ]67توبه / [  � #$
منافق از يك گروه هستند. آنان همديگر را به كار زشت مردان منافق و زنان «

  ».دارند از كار خوب باز مي خوانند و مي
خداوند متعال فرمان به كارهاي پسنديده و دوري از كارهاي ناپسند را تفاوتي ميان 

دهد كه بارزترين ويژگي  اهل ايمان و اهل نفاق دانسته است و اين موضوع، نشان مي
  1مؤمنان زن و مرد امر به معروف و نهي از منكر است.

  روف و نهي از منكرميزان مشروعيت امر به مع -3555

امر به معروف و نهي از منكر بر هر زن و مرد مسلماني كه بتواند آن را انجام دهد، 
شود  واجب كفايي است. بدين گونه كه اگر گروهي آن را انجام دهند، از ديگران ساقط مي

اند،  سبب از انجام آن خودداري نموده و چون همه آن را ترك كنند، همه كساني كه بي
ار خواهند بود، چه اين خودداري عدم انجام واجب و چه عدم دعوت توانمندان گناهك

گردد و آن وقتي  براي آن باشد. گاهي نيز اين واجب كفايي به واجب عيني تبديل مي
است كه شخص ديگري جز او براي انجام اين امر وجود نداشته باشد يا در جايي باشند، 

ت نشود يا كسي جز او به آن آگاهي نداشته باشد كه كسي جز او براي انجام اين كار ياف
يا كسي جز او نتواند، منكري را كه پديد آمده، دفع كند. مانند كسي كه همسر يا پسر يا 

يابد، آنها در انجام كار  بيند يا در مي دختر يا غالمش را در حال انجام كار منكري مي

______________________ 

  .47، ص 4تفسير قرطبي، ج  -1
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معروف و نهي از منكر براي او  ي امر به نمايند در اين حال، مسأله معروفي كوتاهي مي
  1كند. حالت واجب عيني پيدا مي

  يك ا نتقاد و رد آن -3556

كند و براي  گاهي كسي به فريضه امر به معروف و نهي از منكر اعتراض وارد مي
آورد و به اين آيه قرآن استناد  خودداري از امر به معروف و نهي از منكر دليل مي

  جويد: مي

� $ pκš‰ r' ‾≈tƒ tÏ% ©! $# (#θãΖtΒ# u öΝä3 ø‹n=tæ öΝä3|¡ à	Ρ r& ( Ÿω Νä. •�ÛØ tƒ ̈Β ¨≅ |Ê # sŒÎ) óΟ çF÷ƒy‰ tF÷δ$# �     
  ]105مائده / [  

ايد، به خودتان بپردازيد. هر گاه شما هدايت يافتيد، آن  اى كسانى كه ايمان آورده«
  ».رساند كس كه گمراه شده است به شما زيانى نمى

او هدايت يافته (مسلمان) است. اين آيه دليلي براي  برد كه در صورتي كه و گمان مي
خودداري او از انجام اين واجب است. امام ترمذي در جامع خود از قيس بن ابي حازم و 

اي مردم! شما اين آيه را قرائت «او از ابوبكر صديق روايت نموده است، كه گفت: 
  فرمايد:  كنيد كه مي مي

� $ pκš‰ r' ‾≈tƒ tÏ% ©! $# (#θãΖtΒ# u öΝä3 ø‹n=tæ öΝä3|¡ à	Ρ r& ( Ÿω Νä. •�ÛØ tƒ ̈Β ¨≅ |Ê # sŒÎ) óΟ çF÷ƒy‰ tF÷δ$# �     
  ]105[مائده /   

ايد، به خودتان بپردازيد. هر گاه شما هدايت يافتيد، آن  اى كسانى كه ايمان آورده«
  ».رساند كس كه گمراه شده است به شما زيانى نمى

هرگاه مردم، ستمگري را ديدند، « فرمود: شنيدم كه مي �از رسول خداحال آنكه من 
اگر او را [از ظلم] منع ننمايند، نزديك است خداوند با عذابي همه آنها را درگير و گرفتار 

  2».كند
______________________ 

  .23، ص 2، صحيح مسلم به شرح النووي، ج 65- 66، صص 28مجموع فتاواي ابن تيميه، ج  -1

  .388-389، صص 6الترمذي، ج  ح جامعاالحوذي به شر تحفه -2
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شما اگر كارهايي را كه به آن مكلف «امام نووي در معناي آيه مذكور گفته است: 
گونه كه، خداوند  نرساند هما ايد، انجام دهيد، كوتاهي ديگران به شما ضرري نمي شده

  متعال فرمود: 

� Ÿω uρ â‘Ì“ s? ×ο u‘Î—# uρ u‘ø—Íρ 3“t� ÷z é& �  ] / 15اسراء[  
  »دارد اى بار گناه ديگرى را بر نمى و هيچ بردارنده«

برداري ننمايد  هرگاه كسي امر به معروف و نهي از منكر را انجام دهد و مخاطب فرمان
اي را كه بر عهده داشته، انجام داده  وظيفهپس از آن بر او سرزنشي نخواهد بود. چون او 

  1».و كار او امر و نهي كردن بوده است، نه تحميل آن
هدايت با اداي واجب كامل و تمام «االسالم ابن تيميه درباره اين آيه گفته است:  شيخ

كند، بايد براي  گونه كه براي تكاليف ديگرش قيام مي گردد و انسان مسلمان همان مي
به معروف و نهي از منكري كه بر او واجب است، اقدام نمايد. و البته گمراهي، انجام امر 

  2».گمراهان زياني به او نخواهد رساند

  زن مسلمان مانند مرد مسلمان به انجام اين واجب مأمور است -3557

كار امر به معروف و نهي از منكر بر زن مسلمان مانند مرد مسلمان واجب است و به 
  اي كه خداوند فرموده است: و انجامش از او خواسته شده است، به گونه آن سفارش شده

� tβθ ãΖÏΒ÷σ ßϑ ø9 $#uρ àM≈oΨ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# uρ öΝßγàÒ ÷è t/ â !$uŠÏ9 ÷ρ r& <Ù ÷è t/ 4 šχρ â÷ß∆ ù' tƒ Å∃ρ ã� ÷è yϑø9$$ Î/ 

tβöθ yγ÷Ζtƒuρ Çtã Ì�s3Ζßϑø9   ]71توبه / [  � #$

______________________ 

  .22-23، صص 2صحيح مسلم بشرح النووي، ج  -1

  .127، ص 28االسالم، ابن تيميه، ج  مجموع فتاواي شيخ -2
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يگر هستند و قلوبشان در مردان و زنان مؤمن، اوليا، دوست و ياري دهنده همد«
هايشان انجام امر به معروف و نهي  دوستي و عشق، متحد و هماهنگ و از ويژگي

  1».از منكر است
در حديث شريفي كه امام مسلم در صحيح خود از ابوسعيد خدري روايت كرده، آمده 

ع و من رأی منکم منکرًا فليغيره بيده، فإن لم يستط«فرمود:  �شنيدم رسول خدا«است: 
  2.»فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، و ذلک أضعف االيمان

هر كس از شما كار بد و ناپسندي را ديد، بايد با همه توان و نيروي خود از آن «
ترين حالت  جلوگيري نمايد. اگر نتوانست، با زبانش اگر نتوانست، با قلبش، كه آن ضعيف

  ».ايمان است
  گيرد. را در بر مي كه در حديث آمده؛ مرد و زن ن)(مَ كلمه 

اند كه زن مسلمان در اداي اين واجب مانند مرد  فقها تأكيد نموده -3558

  مسلمان است

آورده شده تا ثابت كند، زن در واجب امر به  �داليلي از كتاب خدا و سنت پيامبر
معروف و نهي از منكر همانند مرد است و هر دو در انجام اين واجب مساوي هستند. 

اند.  ه سبب روشني مسأله به آن اشاره نكرده و در اين باره چيزي نگفتهبرخي فقها ب
حسبه كه عبارتي فراگير براي «اند  گروهي هم مانند امام غزالي به آن تأكيد داشته و گفته

امر به معروف و نهي از منكر است، چهار ركن دارد. ركن اول؛ محتسب كه خود داراي 
و سلمان و قادر باشد زيرا ديوانه و كودك و كافر شروطي است؛ از جمله بايد مكلف و م

تك ساكنان كشور همچنين فاسق و برده و  ناتوان، توانايي انجام اين كار را ندارند و تك
  3».گيرند، هر چند كه اجازه اين كار را نداشته باشند زن نيز در دايره محتسب جاي مي

______________________ 

  .541، ص 10، تفسيرالمنار، ج 203، ص 8تفسير القرطبي، ج  -1

  .22-25، صص 27صحيح مسلم بشرح النووي، ج  -2

  .474، ص 2احياء علوم الدين، غزالي، ج  -3



    

  حقوق و تكاليف زن در اسالم                    292
    

  ر شدزني صحابي كه متولي امر به معروف و نهي از منك -3559

، سمرا دختر تهيك اسديه �پيامبر«امام ابن عبدالبر آمده است: » االستيعاب«در كتاب 
را كه عمري دراز داشت، در بازار ديد كه به امر به معروف و نهي از منكر مشغول بود، و 

  1».زد براي اجراي آن با شالقي كه در دست داشت مردم را مي

  زني صحابي كه محتسب بود -3560

كار حسبه را در  سان امر به معروف و نهي از منكر است. عمربن خطابحسبه، هم
آمده است: » ابن عبدالبر» «االستيعاب«سپرد. در كتاب » شفا«يكي از بازارها به زني به نام 

به مدينه،  �، پيش از هجرت پيامبر»سليمان بن ابي خيثمه القرشيه العدويه«، مادر »شفا«
بيعت كرد به همين سبب، عمربن  �مهاجر بود كه با پيامبرايمان آورد و از نخستين زنان 

  2».مسئوليت كارهاي بازار را به او سپرد و رأي و نظرش نيز مقدم بود �خطاب

  اركان امر به معروف و نهي از منكر -3561

نامند.  ركن اول امر به معروف و نهي از منكر وجود انساني است كه او را محتسب مي
تسب او را به معروف امر و از منكر نهي كند و محتسب عليه ركن دوم، شخصي كه مح

  شود. ناميده مي
شود و ركن چهارم،  موضوع حسبه است كه محتسب فيه ناميده ميركن سوم، 

احتساب ناميده شده است و آن چيزي است كه امر به معروف و نهي از منكر به آن منتهي 
  ».گردد مي

  3شرايط محتسب -3562

  را دارد:محتسب شرايط زير 

______________________ 

  .335، ص 4االستيعاب ابن عبدالبر، ج  -1

  .340-341همان، صص  -2
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بايد بالغ و عاقل باشد و اين شرط وجوب حسبه است. اما درباره امكان الف) مكلف: 
حسبه و اجازه آن چيزي جز عقل براي محتسب شرط نيست، پس كسي كه بالغ نشده 
باشد اما از قدرت تمييز برخوردار باشد، رواست كه كار حسبه را انجام دهد و كسي 

  كار نهي نمايد. تواند او را از انجام اين نمي
زيرا كار حسبه ياري دين است و كسي كه دين اسالم را كه ب) مسلمان باشد: 

  رسانان دين به شمار نخواهد آمد. آورش بوده، انكار نمايد، از ياري پيام �محمد
اي ديگر آن را  اند و عده ج) عدالت: اين شرطي است كه، برخي فقها آن را پذيرفته

  اشتراط آن، راجح است.اند البته عدم  نپذيرفته
كند،  گويند: شخصي كه امر به معروف و نهي از منكر مي امام نووي گفته، علما مي

الحال باشد و همچنين امر به معروف بر او واجب است هرچند كه  شرط نيست كه كامل
دهد عمل نكرده باشد؛ و نهي از منكر بر او واجب است، هر  خود به آنچه كه فرمان مي

نمايد، انجام دهد. زيرا بر او دو كار واجب است.  كاري را كه از آن نهي مي چند كه خود
اول اينكه خود را امر و نهي كند، به اين شكل كه كار معروف را انجام دهد و از نهي 

  دوري نمايد.
دوم، اينكه اشخاص ديگر را امر و نهي كند و چنانچه در يكي از اين دو امر دچار 

اشتباه ديگري، مباح نيست. اما اينكه احتجاج به اين سخن خداوند  اشتباه گرديد، براي او
  متعال كه فرموده است: 

� zΝÏ9 šχθ ä9θà) s? $ tΒ Ÿω tβθè=yè ø	 s? �  ] / 2صف[  
  ».كنيد؟ گوييد كه خودتان بر آن عمل نمي چرا سخني (به ديگران) مي«
  و همچنين

� tβρ â÷ß∆ ù' s? r& }̈ $ ¨Ψ9 $# Îh�É9 ø9$$ Î/ tβöθ |¡Ψ s? uρ öΝä3 |¡à	Ρ r& �  ] / 44بقره[  
خواهيد كه بيشتر به  دهيد (و از ايشان مي آيا مردم را به نيكوكاري فرمان مي«

كنيد  ها بپردازند و از گناهان دست بردارند) و خود را فراموش مي طاعت و نيكي
  ».كنيد؟) گوييد، خودتان عمل نمي (و به آنچه به ديگران مي
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نمايد. زيرا آيه اول، از آنها به سبب  ل وارد نميبيان اين موارد بر شرط عدالت، اشكا
اند و  ترك كار معروف انتقاد نموده است نه به سبب اينكه ديگران را به آن امر نموده

اند، از آنها انتقاد نموده، زيرا  همچنين آيه دوم، به علت اينكه آنها خود را فراموش كرده
دهند و با وجود  ز اين چنين فرمان نميكنند، به خود ني گونه كه ديگران را امر مي همان

كند  اينكه عدم اشتراط عدالت در محتسب ترجيح داده شده اما كسي كه به چيزي امر مي
تا زماني كه خود به آن عمل ننمايد، و ديگران را از كاري نهي كند تا خود آن را رها 

  پذيرند. ننمايد بايد بداند كه مردم امر و نهي او را كمتر مي
كند، علم داشته  : بر محتسب الزم است نسبت به كاري كه به آن امر يا نهي مي) علمد

باشد. يعني بداند چيزي كه به آن فرمان داده، هماني است كه شريعت اسالمي به آن 
كند، همان است كه شرع از آن نهي كرده  و چيزي كه از آن نهي ميفرمان داده است؛ 

ري ندارند، نبايد به آن امر يا نهي كند، تا اينكه است و چنانچه حكم شريعت را درباره كا
  حكم آن را بيابد.

قدرت: الزم است كه محتسب بر كار امر و نهي قدرت و توانايي داشته باشد و (  ه
كسي كه از انكار منكر ناتوان باشد، يا از امر با زبان يا دست عاجز باشد، آن را با قلبش 

نكر از كسي كه عجز و ناتواني جسمي دارد، ساقط انجام دهد. امر به معروف و نهي از م
ترسد، كه به وجودش يا ناموسش يا مالش وارد  شود و آزار و اذيتي كه از آن مي نمي

گردد، و در نتيجه تغيير و انكار منكر با دست و زبان از او  شود، به عجز حسي ملحق مي
  گردد. گردد و به انكار قلبي منتقل مي ساقط مي

  رايط محتسب عليهش دوم) -3563

محتسب عليه، انساني است كه كاري را كه احتساب در آن جايز يا واجب است، انجام 
دهد به شرط اينكه كار ممنوع در حق او منكر باشد، هر چند در حق او گناه به حساب 

گردد؛ به همين سبب شرط نيست كه  نيايد اما از لحاظ معنوي و ديني بازخواست مي
عاقل باشد. زيرا انسان مجنون وقتي كه تصميم به زنا، و كودك  محتسب عليه بالغ و
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گردند و كار  غيرمميز وقتي كه تصميم به نوشيدن شراب بگيرند، از انجام آنها منع مي
م اين كار محاسبه و اآيد؛ اما هر دو براي انج صبي و مجنون معصيت به شمار نمي

  1بازخواست خواهند شد.

  ننظارت فرزند بر والدي -3564

نظارت فرزند ـ دختر پسر ـ بر والدين ثابت واجب است و انجام اين كار توسط 
نمايد يا منكري  فرزند براي والدين به اين شكل است كه بايد به معروفي كه به آن امر مي

كند، آشنايي كامل داشته باشد براي نمونه به پدرش بگويد: در شرع  كه از آن نهي مي
تواند اين كار را با پند، نصيحت،  ان جايز نيست. و فرزند ميپوشيدن لباس حرير براي مرد

اي كه حق پدر و مادر رعايت شود و نبايد با تندي،  لطف و مهرباني انجام دهد، به گونه
  خشونت، تهديد و يا باالتر از آن مانند زدن و ... امر به معروف و نهي از منكر نمايد.

هد؟ به اين صورت كه كوزه شرابي را كه تواند احتساب عملي انجام د آيا فرزند مي
اند،  نوشد، بشكند؟ يا مالي را كه والدينش به غصب از كسي گرفته پدرش از آن شراب مي

هاي به دار آويخته و ظروف  ها و مجسمه به صاحب و مستحق آن بازگرداند؟ يا عكس
دن منكري كه اي را براي از بين بر يا چنين كارهاي عمليطال و نقره خانه پدرش بشكند؟ 

  به والدينش تعلق دارد، انجام دهد؟
رساند؛ بلكه سبب اذيت و عصبانيت  انجام ا ين كارها به خود پدر يا مادر آسيبي نمي

واليدن خواهد شد و از آنجايي كه اين كار در شرع حرام است، آيا براي فرزند انجام اين 
  كارها هرچند كه والدينش را عصباني نمايد، رواست؟

قول اظهر در قياس بر آن است كه، بر فرزند الزم و حتي «زالي گفته است: امام غ
و سپس امام غزالي اين سخن را اصالح فرموده » واجب است كه اين كارها را انجام دهد

______________________ 

  .287، ص 2الدين، غزالي، ج  احياء علوم -1
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له را نبايد از نظر دور داشت كه اين كار به مقدار قبح منكر و اذيت االبته اين مس«و گفته: 
  1».احتي والدين بستگي داردو عصبانيت، يعني اذيت و نار

  نظارت زن بر شوهر -3565

امام غزالي آنچه را كه درباره نظارت فرزند براي والدينش بيان نموده، همان را هم 
و معناي  2درباره زن بر شوهرش به سبب بزرگداشت حق شوهر بر زن، بيان كرده است

هرباني، امر به آن اين است كه زن حق دارد، شوهرش را با پند، نصيحت، لطف و م
  معروف و نهي از منكر نمايد و نبايد با تهديد و كتك زدن اين كار را انجام دهد.

  3سوم) شرايط محتسب فيه -3566

شود، بايد برابر با موازين شرعي، معروف و  موضوع حسبه، يعني آنچه به آن امر مي
بايد به آن به  شناخته شده باشد، و اگر فرض الزم باشد؛ مانند نمازهاي واجب و زكات

صورت جزمي و قاطع امر نمايد و اگر مستحب باشد بايد به آن دعوت كرده و به آن 
  تشويق و ترغيب نمايد.

  اگر فعل در دايره منهيات باشد، موارد زير در آن شرط است: -3567

الوقوع باشد، چه آن در حق فاعلش  الف) منكر باشد؛ يعني در شرع حرام و غيرممكن
انند شرب خمر انسان مكلف بالغ و عاقل، يا در حق فاعلش معصيت معصيت باشد م

  نباشد مانند شرب خمر كودك مميز يا غيرمميز.
الحال موجود باشد، و اگر زمان آن سپري شده باشد منكر از بين  ب) منكر بايد في

رفته و نهي از آن مطرح نخواهد بود. براي نمونه كسي كه در گذشته شراب نوشيده اين 
در دوره گذشته بوده و تمام شده اما اگر با قرينه معتبر بدانند، كه شخص تصميم بر منكر 

______________________ 

  .279همان، ص  -1

  .280همان، ص  -2
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نوشيدن دوباره شراب گرفته، بايد او را با راهنمايي و ارشاد، امر به معروف و نهي از منكر 
  نمايند.
و اگر شخصي در ) منكر بايد بدون تجسس براي محتسب آشكار و ظاهر باشد، ج

م دهد و در خانه را ببندد، بر محتسب روا نيست كه جاسوسي خانه خود گناهي انجا
  .نمايد زيرا خداوند متعال انسان را از تجسس نهي نموده

) منكر بايد از چيزهايي باشد كه، علما بر منكر بودنش اجماع و توافق داشته باشند و د
جمله امور اگر درباره آن اختالف داشته باشند، انكاري درباره آن مطرح نيست، زيرا از 

توان انكار يا قبول آن را ترجيح داد، مادامي كه از  آيد كه نمي اجتهادي به شمار مي
اجتهادي درست و معتبر سرچشمه بگيرد. اما بر محتسب رواست كه به صورت مستحب؛ 
امر به معروف و نهي از منكر كند، نه به صورت حتم و الزام و البته اين كار راهي براي 

نظر دارند تا مسلمانان  است. زيرا علما بر جلوگيري از اختالف اتفاق خروج از اختالف
كاري را انجام دهند يا ترك نمايند كه در نظر هيچ يك از آراي اهل علم، مخالف شرع به 

  حساب نيايد.

  1چهارم) شرايط احتساب -3568

منظور از احتساب چيزي است كه به سبب آن امر به معروف و نهي از منكر صورت 
مل به خود گرفته است و تمام سخن در اين مسأله اين است كه احتساب با دست يا كا

اي وجود داشته باشد بايد اين كار  شود و چنانچه در اين دو حالت دشواري زبان كامل مي
ی منکم منکرًا فليغيره أمن ر «فرموده است:  �را با قلب انجام دهد، به سبب اين كه پيامبر

از اي،  و هر مرتبه »يمانلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلک أضعف اإلفببيده، فإن لم يستطع 
مراتب احتساب كه اين حديث شريف آنها را در بر گرفته، شرايطي است كه در زير به 

  آنها اشاره شده است.

______________________ 
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  1مراتب احتساب و شرايط آن -3569

ی منکم ار من  «احتساب سه شرط دارد و اين حديث شريف به آنها اشاره نموده است: 

و »  منکرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، و ذلک أضعف االيمان
براي هر مرتبه شرايطي وجود دارد كه، اگر تحقق بيابد بر مرد و زن مسلمان واجب است كه 

  مقتضاي اين مراتب را به صورت زير رعايت نمايند.

  مرتبه اول -3570

، يعني تغيير آن به صورت عملي هرچند در صورت لزوم با بكارگيري تغيير منكر با دست
كند  به انسان حمله مي نيرو و استعانت از ياران انجام پذيرد مانند دور كردن و راندن كسي كه

آبرويي.  براي رهايي جان كسي كه قتلي مرتكب نشده، يا براي حفظ ناموسي از هتك و بي
آيد. و شرط  در زمره تغيير با دست به شمار مي نع ويزدن محتسب عليه، زنداني نمودن، م

گونه تغيير اين است كه فرد محتسب و ساير مسلمانان هم از آزار و اذيت ايمن باشند. و  اين
علت اين شرط ترس از آزار و اذيت است به سبب ناتواني جسمي، لذا در اين حالت منع از 

  منكر با دست واجب نيست.

  هاي آن ساب با زبان و گونهاحت ]مرتبه دوم[ -3571

: يعني محتسب به محتسب عليه درباره حكم شرعي براي فعل يا ترك تعريفالف) 
هاي الزم را ارائه دهد؛ زيرا احتمال دارد كه محتسب عليه نسبت به اين مسأله  آن آگاهي

در شرع اسالمي جاهل باشد به همين سبب آن را انجام داده و چون محتسب او را از 
  ل آگاه سازد، از انجام منكر خودداري نمايد.حكم عم

ب) پند و نصيحت، ارشاد و ترساندن از خداوند متعال، چه بسا انسان گناهكار با 
  نصيحت از عمل خود دست بردارد و منكر را ترك كند و يا معروفي را  انجام دهد.

______________________ 

  .186، اصول االعوه، ص 22-25، صص 2صحيح مسلم بشرح النووي، ج  -1
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سب ج) سرزنش و توبيخ با الفاظ ركيك و سخنان غليظ، براي نمونه محتسب به محت
اما براي محتسب جايز نيست كلماتي را كه در شرع ». يا جاهل» «يا فاسق«عليه بگويد: 

  ممنوع هستند، به كار ببرد، همچنين روا نيست كه پدرش را دشنام دهد.
د) تهديد به اذيت و آزار، اين كار بايد از جمله كارهايي باشد كه محتسب به صورت 

و از نظر شرعي هم برايش جايز باشد. در احتساب  عملي توانايي انجام آن را داشته باشد
با كالم، داشتن توانايي شرط است تا محتسب ترسي از جان خود و اذيت و آزار ديگران 

  نداشته باشد.

  مرتبه سوم -3572

احتساب با قلب، اين مرحله زماني است كه، شخص از اجراي دو مرحله پيشين عاجز 
نمايد و  داند، انكار مي هايي را كه جزو منكرات ميو ناتوان باشد و در قلب خود آن چيز

كند كه در صورت توانايي، ديگران را به انجام عمل معروف فرمان دهد تا آن را  آرزو مي
انجام بدهند. در واقع جايز نيست كه قلب هيچ مرد يا زن مسلماني از احتساب قلبي 

تواند آن را انجام  لماني ميگونه ضرري ندارد و هر انسان مس خالي باشد و اين كار هيچ
بيند وليكن  دهد؛ زيرا آن در واقع كراهت و نفرت از منكري است كه انسان آن را مي

تواند به تغيير آن فرمان دهد و دوست دارد كه، اي  توانايي تغييرش را ندارد و نيز نمي
را  اي آن توانست اين كار را انجام دهد و نيز در مورد معروفي است كه عده كاش مي

توانست آنها  شود و محتسب دوست دارد كه اگر مي دهند، اما از آنها خواسته مي انجام نمي
را به انجام آن معروف فرمان دهد، و در واقع اين انكار قلبي به منزله تغييري براي منكر 

آيد؛ زيرا تغيير با دست به اين صورت است كه، پيش از آن بايد انكار قلبي از  به شمار مي
ار به دست آيد؛ زيرا اگر انسان مسلمان آن كار را در درون انكار نكند و با همه آن ك

وجود از آن ناراضي نباشد، دستش توانايي همراهي را براي تغيير نخواهد داشت و زن و 
مرد مسلمان از تغيير آن منكر با دست عاجز و ناتوان خواهند بود، و كراهت و نارضايتي 
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د تغيير آن است تا بيانگر صدق نيت صاحبش باشد، زيرا اين قلبي از آن منكر به مانن
  ه انسان توانايي آن را دارد.ككمترين چيزي است 

  آيا وجوب احتساب مشروط به سودمند بودن آن است؟ -3573

اگر قدرت بر احتساب وجود داشته باشد و محتسب از لحاظ جاني و ناموسي از آزار 
ساب بر محتسب مشروط به انتفاع محتسب عليه و اذيت در امان باشد، آيا وجود احت
  است؟ فقها در اين باره دو نظر دارند.

قول اول) احتساب واجب نيست و هرگاه اميد و انتظار فايده وجود نداشته باشد، 
مستحب است و در صورتي واجب است كه، به انتفاع آن اميدوار باشد و خداوند در اين 

  باره فرموده است: 

� ö�Ïj.x‹sù βÎ) ÏMyè x	‾Ρ 3“t�ø.Ïe%!   ]9اعلي / [  � #$

در تفسير ابن كثير در معناي اين آيه آمده است كه هرگاه تذكر و پند مفيد باشد، 
  1».يادآوري و تذكر دهيد

احتساب چه نفع داشته باشد چه نداشته باشد، واجب است، زيرا احتساب قول دوم) 
سود ديگران بستگي ندارد و بر  زن و مرد مسلمان انجام واجب شرعي است و به انتفاع و

اي را كه بر آنها واجب است، ادا كنند و  زن و مرد مسلمان واجب است كه تكاليف شرعي
  اند: احتساب را بپذيرد و در تفسير آيه گفتهبر آنان واجب نيست كه محتسب عليه 

� ö�Ïj.x‹sù βÎ) ÏMyè x	‾Ρ 3“t�ø.Ïe%!   ]9اعلي / [  � #$

و  !!!» دآوري كن، چه اين يادآوري به آنها نفع برساند، يانه تو يا«معنايش اين است كه 
در اين آيه آورده نشده، به سبب آن است كه اين معنا از سياق آيه » أو لم تنفع«اينكه 

كند كه،  شود. قول ديگري از خداوند متعال اين موضوع را به خوبي آشكار مي فهميده مي
  فرموده است: 

______________________ 

  .500، ص 4تفسير ابن كثير، ج  -1
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� Ÿ≅‹Î/≡u� |� ãΝà6‹É) s? §�ys ø9   ]81نحل / [  � #$
و گفته شده كه كند  دارد و محافظت مي نگه مي هايي كه شما را از سرما يعني لباس

دهد. از آن جايي كه  نمي» ان شرطيه«و معناي  1است» ما«در اين جا به معناي » ان«
يادآوري در هر حال سودمند است در احتساب برآورده شدن خواست و آرزو شرط 

  اند:  أويل اين آيه گفتههمچنين در ت 2نيست.

� ö� Ïj. x‹sù βÎ) ÏMyè x	 ‾Ρ 3“t� ø. Ïe%!$# �  ] / 9اعلي[  
بر چيزي منوط و مشروط شود از عدم شرط آن، عدم مشروط الزم » ان«آنچه با 

  آيد. كما اينكه خداوند متعال فرموده:  نمي

� }§øŠn=sù ö/ä3 ø‹n=tæ îy$ uΖã_ β r& (#ρ ç�ÝÇ ø)s? zÏΒ Íο 4θn=¢Á9 $# ÷βÎ) ÷Λäø	 Åz �    / 101[نساء[  

اند به شما آزار برسانند، گناهى بر شما  اگر بيم داشتيد كه آنان كه كفر ورزيده«
    »نيست كه نماز را كوتاه كنيد

قصر نماز جايز است، هر چند در حالتي كه خوف هم وجود نداشته باشد و نيز فرموده 
  است:

 öΝs9 uρ� (#ρß‰ Éf s? $ Y6Ï?%x. Ö≈yδ Ì� sù ×π|Êθ ç7ø) ¨Β �     ]283/البقرة[  

  3».رهن حتي با وجود كاتب هم، جايز است«

  ديدگاه برتر -3574

از ميان اين دو قول، قول راجح نزد من [زيدان] وجوب احتساب است، چه انتظار 
انتفاع از آن باشد و چه مهياي انتفاع باشد، يا در آن اعالم شعائر و سربلندي اسالم و 

______________________ 

  باشد. مي» فذكر ان نفعت الذكري«در آيه » ان«منظور  -1

  .20، ص 30تفسير القرطبي، ج  -2

  .143-144، صص 22تفسير الرازي، ج  -3
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ا مصلحتي را براي كسي غير از محتسب عليه محقق حميت مسلمانان وجود داشته باشد ي
  نمايد.

  فقه احتساب -3575

هدف از احتساب ـ امر به معروف و نهي از منكر ـ از بين بردن منكر و ايجاد معروف 
ترين راه به اين هدف رسيد، البته به شرط  ترين و آسان بايستي با كوتاه است؛ و مي

احتساب، يعني نابودي منكر و جايگزيني  مشروعيت آن و در نظر گرفتن هدف نهايي
معروف. پس با در نظر گرفتن موارد ياد شده، مرد و زن مسلمان به انجام احتساب و يا 

هاي آن  پردازند. رعايت قواعد زير در هنگام انجام احتساب به تحقق هدف ترك آن مي
  كند. كمك مي

  قاعده يكم -3576

دروني از آن وجود داشته باشد و اين تنفر  انكار و نفرتبه نسبت هر منكري بايستي، 
زياني به دنبال ندارد، بلكه تداوم و پيوستگي نفرت سبب بقاي اراده انسان براي تغيير 

انكار با قلب، در «االسالم ابن تيميه گفته است:  منكر (در هر مكان و زمان) است. شيخ
ر را انجام ندهد، تمامي احوال چون ضرري در پي ندارد واجب است و هر كس اين كا

ترين مرتبه  اين انكار با قلب كمترين و پايين«نيز فرموده است:  �و پيامبر» مؤمن نيست
اي خردل ايمان وجود  و آن سوي آن، به اندازه دانه«و دوباره فرموده است: » ايمان است

  1».ندارد

  قاعده دوم -3577

يا صالح و مصلحت  مترتب گردد تر از فساد موجود، اگر بر احتساب فسادي بزرگ
رود، از دست برود اين احتسابي نيست كه اسالم به  تري از مصلحتي كه انتظار مي بزرگ

ها، احوال و  آن فرمان داده و انجام آن هم روا نيست. البته باتوجه به تفاوت انسان

______________________ 

  .129-130، صص 28االسالم ابن تيميه، ج  مجموعه فتاواي شيخ -1
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ها نيز متفاوت خواهد بود و بر محتسب واجب است كه به هدف نهايي  موقعيت
رود، بيانديشد و  معروف و منكر و آنچه كه اميد به دست آمدن آن مي و مقاديراحتسابش 

اي معين يا فرد  يا ترك نمايد. اين تفصيل درباره واقعهبعد از آن احتساب را انجام دهد 
مشخصي است اما به نسبت عموم، مرد و زن مسلمان بايد امر به معروف و نهي از منكر 

  نمايند.

  قاعده سوم -3578

بايد با مدارا و نرمي عروف و نهي از منكر تا جايي كه امكان داشته باشد، در امر به م
  رفتار شود، به داليل زير:

  الف) خداوند متعال فرموده:

� öθ s9 uρ |MΨ ä. $̂à sù xá‹Î=xî É=ù=s) ø9 $# (#θ‘Ò x	Ρ]ω ô ÏΒ y7Ï9 öθ ym  ...�   / 159[آل عمران[  

  ...».شدند  مي اگر درشتخوي و سنگدل بودي، از پيرامون تو پراكنده«
اگر تو با «اند:  است و مفسران در معناي اين آيه گفته �اين آيه خطاب به پيامبر

خشونت صحبت كني و سنگدل، بداخالق، بدرفتار و در معاشرت سختگير باشي، [مردم 
گيرند و در كنار تو به سكونت و  پراكنده خواهند شد. يعني از تو فاصله مياز] اطراف تو 

ند و در منجالب نابودي فرو خواهند رفت و تو به هدفت، كه همان تبليغ رس آرامش نمي
زيرا خشونت و تندخويي در سخن و رفتار  1رسالت و هدايت مردم است، نخواهي رسيد.

و از دارنده اين خلق و خو اگر چه داراي فضايل فراواني باشد سبب انزجار مردم شده 
وي آوردن بر او و حلقه زدن در كنارش را نمايد و سود ر بيزاري جسته و او را رها مي

گيرند بنابراين هدايت و راهنمايي شما را از دست داده و دعوت شما به درون  ناديده مي
  2يابد. آنان راه نمي

______________________ 

  .156، ص 2البيان، صديق خان، ج  ، فتح106، ص 4، تفسير اآللوسي: ج 420، ص 1تفسير ابن كثير، ج  -1

  .199، ص 4تفسير المنار، شيخ محمد رشيد رضا، ج  -2
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اين است كه شريعت خداوند را براي خلق خدا تبليغ  �هدف از بعثت حضرت محمد
تا زماني كه قلب مردم به آن كند،  نمايد تا هدايت شوند و اين هدف تحقق پيدا نمي

گردد مگر اينكه مهربان و بخشنده بوده و از  تمايل پيدا كند و باز اين مقصود كامل نمي
هاي آنها درگذرد؛ و آنان را با انواع نيكي، بزرگواري، مهرباني و دلسوزي مورد توجه  بدي

خشونت  و عنايت قرار دهد؛ به همين سبب واجب است كه رسول خدا، از بداخالقي و
پوشي كند،  هاي آنان چشم ها و لغزش به دور باشد و ميل به ياري ضعيفان داشته و از بدي

öθ و به سبب تحقق اين مفاهيم خداوند متعال فرموده است: s9 uρ� |MΨ ä. $̂à sù xá‹Î=xî É=ù=s) ø9$# 

(#θ ‘Òx	Ρ]ω ôÏΒ y7Ï9 öθ ym �                  /159[آل عمران[  
  1رود. پراكنده شوند، هدف از بعثت و رسالت از بين مي �زيرا اگر از اطراف پيامبر 

اي كه آورده شد و سخنان مفسران درباره معناي آن بيان گرديد، به صراحت داللت  آيه
دارد بر وجوب اينكه بايد محتسب، مدارا كند و تندي و خشونت را تا جايي كه امكان 

ه به سخنان او گوش فرا دهند و هاي مردم را جذب كند ك دارد، ترك نمايد، تا بتواند، دل
اين كار را انجام ندهد، اميدي به گرايش مردم به سوي از او اطاعت نمايند و اگر محتسب 

شنوي نخواهد داشت و محتسب حق ندارد، بگويد من سخن حق  او نيست. و از او حرف
شنوند و از اند و بر آنها واجب است كه، سخنان مرا ب ام اما مردم از آن سود نبرده را گفته

زيرا آن اطاعت نمايند و نبايد با اخالق، خ شونت و سنگدلي من كاري داشته باشند؛ 
گفت و جز سخن سودمند براي مردم به زبان  جز به حق سخن نمي �رسول خدا

نمود اما با وجود اين همه، خداوند متعال او  راند، و رسالت خداوند متعال را تبليغ مي نمي
ده شد مخاطب قرار داده است!!! پس آيا جايز است كه محتسب در اي كه آور را با آيه

آزار را به كار ببرد و آيا آنها احتساب او را با  هاي ناخوشايند و دل رويارويي با مردم واژه
  پذيرند؟ وجود اين همه خشونت، تندي و سنگدلي مي
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  .64، ص 9زي، ج تفسير الرا -1



    

  305  كه در داراإلسالم سكونت دارد تكاليف زن مسلمانيبخش سوم: 
  

واژه  دارد، تا از اي است كه آنها را وا مي طبيعت مردم و سرشت آنها به گونه
شود پند و اندرز باشد.  آزار فرار كنند، هرچند چيزي كه به آنها گفته مي ناخوشايند و دل

اين در واقع طبيعت و خوي حقيقي مردم است پس بر محتسب واجب است كه اين 
  هايش دوستانه و با مدارا رفتار نمايد. ها و راهنمايي مسأله را رعايت كند و در نصيحت

  ب) -3580

، در حالي كه آنها را به �و برادرش، هارون �ال به پيامبرش موسيخداوند متع
  فرستاد، فرمود:  نزد فرعون مي

� Ÿωθ à) sù …çµ s9 Zω öθ s% $YΨ Íh‹©9 …ã&©# yè ©9 ã�©. x‹tFtƒ ÷ρ r& 4 ý øƒ s† �  ] / 44طه[  
  ».پس به نرمي با او سخن بگوييد، شايد ياد كند و بهراسد«

و انبياي  �هي از منكر از رسول خدا محمدمحتسب بايد در كار امر به معروف و ن
ها شود و موجب روي آوردن  بزرگوارش پيروي نمايد تا با مدارا و نرمي محبوب دل

  مردم و پذيرش سخن و احتسابش گردد.

  ج) -3581

اي عايشه! خداوند «فرمود:  �در روايتي از بخاري، مسلم و ديگران آمده كه پيامبر
كه در برابر نرمي و مهرباني را دوست دارد و پاداشي خوست و مهرباني  مهربان و نرم

بخشد در برابر  دهد، و آنچه در برابر مهرباني مي دهد در برابر خشونت و نامهرباني نمي مي
  1».بخشد غير آن نمي

اين حديث آشكارا داللت دارد بر اينكه مهرباني در تمامي كارها پسنديده است و 
دهد به همين سبب، به كسي  در برابر آن پاداش نيز ميخداوند متعال آن را دوست دارد و 

دهد. در نتيجه احتساب با نرمي و مهرباني در  كه با خشونت رفتار نمايد، پاداشي نمي
گنجد و از نظر شرعي مطلوب و  زيرمجموعه و دايره اين حديث و مضمون آن مي

______________________ 
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  پسنديده است.

  د) -3582

را مهرباني در هر چيزي وجود داشته باشد مهربان باش، زي«به عايشه فرمود:  �پيامبر
  1».گرداند آرايد و از هر چيزي دور شود، آن را زشت مي آن را مي

  )ـ ه -3683

پسر جواني نزد «الدين امام غزالي آمده كه، ابوامامه روايت نموده است:  در احياء علوم
؟ مردم بر سر او دهيد اي پيامبر خدا، آيا به من اجازه عمل زنا مي«آمد و گفت:  �پيامبر

او را به من نزديك كنيد! پس [آن جوان] به ايشان «فرمود:  �فرياد كشيدند و پيامبر
اي جوان! آيا اين كار را براي «نشست. پيامبر فرمود:  �نزديك شد، و در كنار پيامبر

فرمود: مردم هم همين طور  �پسندي؟ جوان گفت: نه، فدايت شوم. پيامبر مادرت مي
پسندي؟  ميپسندند. آيا اين كار را براي دخترت  ار را براي مادرانشان نميهستند، اين ك

اند اين كار را براي دخترانشان  فرمود: مردم نيز، چنين �گفت: نه، فدايت شوم. پيامبر
پسندي؟ گفت: نه، فدايت شوم. و  آيا اين كار را براي خواهرت مي پسندند. فرمود: نمي

ر كرده تا اينكه عمه و خاله را نيز آورده است و اين در ابن عوف ا دامه اين حديث را ذك
 �داد: نه، فدايت شوم. و پيامبر حالي بود كه آن جوان درباره هر يك از آنها پاسخ مي

 �سپس پيامبر» پسندند طورند، آن را دوست ندارند و نمي مردم هم همين«فرمود:  مي
خداوندا! قلبش را پاك و « دست  مباركش را بر روي سينه آن جوان گذاشت و فرمود:

حافظ عبدالرحيم بن حسين  2».تطهير گردان، گناهش را ببخش و او را پاك دامن بدار
امام «درباره اين حديث گفته است: » احياء علوم الدين«العراقي استخراج كننده احاديث 

______________________ 
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نقص و عالي روايت نموده و رجال راوي آن رجالي  احمد اين حديث را با اسنادي بي
  1».يح هستندصح
  

  احتساب در دوره كنوني -3584

اي تنظيم و اجرا كند كه  تواند امور حسبه را به گونه حاكم مسلمان در دوره كنوني مي
اهداف احتساب محقق گردد و براي اين كار بايد تدابير الزم را اتخاذ نمايد از جمله 

اي را براي  ستهواجب است، مدارس ويژه پسران و دختران داير كند و نيز زنان شاي
  پرورش محتسبان آماده نمايد تا به كار امر به معروف و نهي از منكر بپردازند.

  هاي زنانه براي انجام امر به معروف و نهي از منكر تأسيس انجمن -3585

يافته و منظم از  براي زنان مسلمان در دوره كنوني مستحب  است كه به شيوه سازمان
كار امر به معروف و نهي از منكر را انجام دهند و بايستي هاي زنانه  راه ايجاد انجمن

هاي زنانه و در ميان زنان باشد و يا از راه ارتباط با آنها  ها در محيط اساس كار اين انجمن
ها باشد تا احكام شرعي و  هاي اين انجمن هايشان يا با دعوت نمودنشان به پايگاه در خانه

شان تطبيق دهند و بايد با  و آن امور را با خود و خانواده معاني اسالمي را به آنها بياموزند
ها و مجالت هفتگي و ماهانه موارد ضروري امر به معروف و نهي از منكر  انتشار روزنامه

را كه شريعت مردم را به آن فرمان داده و يا از آن نهي كرده، بيان كنند. همچنين با 
بيان دروس و گفتگوهاي مفيد  برگزاري اجتماعات، جلسات عمومي و خصوصي جهت

هاي علمي كه براي بحث و مناظره درباره مسائلي كه ارزش دارند به زنان  از طريق انجمن
  رساني نمايند. اطالع

  العالمين) (و آخر دعوانا ان الحمداهللا رب
  

______________________ 
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